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AFKORTINGENLIJST 

AAQS Ambient Air Quality Standard – Luchtkwaliteitsdoelstellingen 

ABT Antwerp Bulk Terminal NV 

ALARA As Low as Reasonably Achievable – Zo laag als redelijk haalbaar 

AMPA Aminomethylfosfonzuur 

ANB Agentschap Natuur en Bos 

ANSES Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation – Franse overheidsdienst voor 

gezondheid 

AOX Adsorbeerbare Organische Halogeenverbindingen 

AQG Air Quality Guideline – Luchtkwaliteitsrichtlijn 

AWV Agentschap Wegen en Verkeer 

AZG Agentschap Zorg en Gezondheid 

BBI Belgische Biotische Index 

BBT Beste Beschikbare Technieken  

BBO Beschrijvend Bodemonderzoek 

BECCS Bio-energie in combinatie met CCS 

BEF Biomass expansion factor – Biomassa groeifactor 

BFF Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

BOD Biological Oxygen Demand - Biologische zuurstofvraag 

BOG Boil Off Gas – Gassen die ontstaan in een cryogene tank  

BKG Broeikasgas 

BPA Bijzonder Plan van Aanleg 

BREF BAT Reference documents – Europese BBT studies 

BRV Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

BSP Bodemsaneringsproject 

BT Benzothiazol 

BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xyleen 

BTOH Benzothiazolol 

BVO Bruto-vloeroppervlakte 

BWK  Biologische waarderingskaart  



 

16 juli 2021 

  

 PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

1-29 

BZV Biologische zuurstofvraag 
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CPT Cone penetration test 
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CWW Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector 

CZV Chemische Zuurstofvraag 

DABM Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

dB Decibel 
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DGF Dissolved Gas Flotation – Flotatiesysteem voor opgelost gas 
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EEO Eindevaluatieonderzoek 

EER Europese Economische Ruimte 

EG Europese Gemeenschap 

EIA Environmental Impact Assessment – Milieueffectenrapport 

EIN Ecologische Infrastructuur Natuur 
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Europees monitoring en evaluatie programma/ Europees Milieuagentschap 

ENOVER Energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten 

EVA Europese Vrijhandels Associatie 
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GAW Gezondheidsadvieswaarde 

GEN Grote Eenheden Natuur 

GENO Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 

GIS Geografisch informatiesysteem 

GM General Motors (voormalige Opel site) 

GOVC Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie 

GPBV Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging 

GRS  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan  

GTW Gezondheidskundige toetsingswaarden 

GRUP Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GW Grenswaarde 

GWP Global Warming Potential – Potentieel voor klimaatopwarming 

HCOV Hydrogeologische codering ondergrond Vlaanderen  

HVC High Value Chemicals – Chemicaliën met hoge waarde, zoals bv. waterstof, acetyleen, 
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Hz Hertz 

IC Indelingscriterium 

ICU-methode Methodiek ter bepaling van kruispuntbelasting (Intersection Capacity Utilization) 

IE Inwonersequivalent 

IED Industrial Emissions Directive – Industriële emissies richtlijn 

IHD Instandhoudingsdoelstelling  

ILVO Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek 

IMB INEOS Manufacturing Belgium NV 

IMJV  Integraal Milieujaarverslag 

IMPACT IMmission Prognosis Air Concentration Tool, luchtdispersiemodel 

INBO Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

IOB INEOS Olefins Belgium NV 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control – Geïntegreerde preventie en bestrijding van 

verontreiniging 

IVON  Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk  

KB Koninklijk Besluit 

KDW Kritische depositie waarde 

KLE Klein landschapselement 

KMI Koninklijk Meteorologisch Instituut 

KRW Kaderrichtlijn Water 

KWS Koolwaterstoffen 

LCON Long CONductivity – Elektrische geleidbaarheid op lange afstand (grondwater) 

LDAR Leak Detection and Repair – Lekdetectie en -herstel 

LTRU Lage Temperatuur Recuperatie Eenheid 

LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry – Landgebruik, wijziging van landgebruik en 

bebossing 

LV Licht Verkeer 

MBP Milieubeleidsplan 

MBT Mercaptobenzothiazole 

MEA Mono-ethanolamine 

m.e.r. Milieueffectrapportage (de procedure) 
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MER Milieueffectenrapport (het rapport) 

MKN Milieukwaliteitsnorm 

m-mv Meter onder maaiveld 

MODFLOW Computer code die het algoritme bevat om de grondwaterstromingsvergelijkingen op te 

lossen in een 3D-grid 

MT3DMS Transportmodel (3D) gekoppeld aan het MODFLOW-algoritme voor de simulatie van 

convectief transport van diverse opgeloste bestanddelen in het grondwater 

MTBE Methyl-tert-butylether 

MTE Milieutechnische eenheid 

MTO Methanol-to-olefins – Procédé waarbij olefines uit methanol worden geproduceerd 

MTR Maximaal toelaatbaar risicio 

N Stikstof 

NAAQS National Ambient Air Quality Standard – Luchtkwaliteitsnormen in de VS 

NEC National Emission Ceilings – Nationaal emissieplafond 

NGL Natural Gas Liquids – Bestanddelen van aardgas die als een vloeistof afgescheiden kunnen 

worden 

NMVOS Niet Methaan Vluchtige Organische Stoffen 

NOAEL No Observed Adverse Effect Level – Blootstellingsniveau waarbij geen effect wordt 

waargenomen 

NTP National Toxicology Program (US) 

OBO Oriënterend Bodemonderzoek  

OEHHA California Office of Environmental Health Hazard Assement – Californische overheid voor 

evaluatie van milieu-gezondeheidsrisico’s 

Off spec Waterstroom die niet aan de specificaties voldoet 

OGI Optical Gas Imaging – Techniek voor opsporen van diffuse luchtemissies 

OO Openbaar Onderzoek 

OPA Georiënteerd polyamide 

OPET Georiënteerd polyethyleen tereftalaat 

OSHA Occupational Safety and Health Administration – Europees Agentschap voor veiligheid en 

gezondheid op het werk 

OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

OTSA Oiltanking Stolthaven Antwerp  

OVR Omgevingsveiligheidsrapport 
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OWV Oosterweelverbinding 

P Fosfor 

PAE Personenauto equivalent 

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstofverbinding 

PAS Programma Aanpak Stikstof 

PCB Polychloorbifenyl 

PCR Post-consumer Recycled Plastic – Gerecycleerd kunststof gemaakt van kunststofafval van 

consumenten 

PE  Polyethyleen 

PET Polyethyleentereftalaat 

PGP Polymer Grade Propylene – Propyleen met hoge zuiverheidsgraad (bruikbaar voor 

polymeerproductie) 

PGS Prioritair gevaarlijke stoffen 

PM Particulate Matter – Fijn stof  

PNEC Predicted No-effect concentration – Voorspelde concentratie waarbij geen effect verwacht 

wordt 

PP Polypropyleen 

PUR Poly-urethaan 

PRUP Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

PS Polystyreen 

PSA Pressure Swing Adsorption – Techniek om waterstofgas te zuiveren 

PTT Punt Transect Methode – Methode om organismen te tellen 

PVC Polyvinylchloride 

PvM Programma van Maatregelen 

RIVM Rijkinstituut voor Volkgezondheid en Milieu 

REVIHAAP Review of Evidence on Health Aspects of Air Pollution – Nazicht van bewijzen van 

gezondheidseffecten van luchtverontreiniging 

RO Reversed Osmose – Omgekeerde Osmose 

RUP Ruimtelijk uitvoeringsplan  

RSB  Roundtable on Sustainable Biomaterials – Rondetafel werkgroep over Duurzame 

biomaterialen 

RSPA  Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen  
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RSV  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

RW Richtwaarde 

RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

SBP Soortenbeschermingsprogramma 

SBZ Speciale Beschermingszone (-V: Vogelrichtlijngebied; -H: Habitatrichtlijngebied) 

SCON Short CONductivity – Elektrische geleidbaarheid op korte afstand (grondwater) 

SCR Selectieve Katalytische Reductie 

SEAWAT Transportmodel (3D) analoog met MT3DMS gebaseerd op dichtheidsafhankelijke stroming 

SEC Specifiek energieverbruik 

SES Sociaal-economische status 

SGBP Stroomgebiedbeheerplan 

SLO Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek 

SOF Solar Occultation Flux – Methode om vluchtige organische stoffen te meten 

SHE Safety Health Environment – Veiligheid, gezondheid en milieu 

SPMT Self Propelled Modular Transporter – Zelfaangedreven modulair transportvoertuig 

m TAW Tweede Algemene Waterpassing (referentiehoogte) 

TCP 1,2,3-Trichloorpropaan 

TDS Zoutgehalte 

TEA Triehtylamine 

TECQ Texas Commission on Environmental Quality – Milieuagentschap van Texas 

TOC Total Organic Compounds – Totaal organische koolstof 

TOP Tijdelijke opslagplaats voor uitgegraven grond (grondverzet) 

TSP Total Suspended Particulates – Totaal stof concentratie 

TW Toetsingswaarde 

VAP Vlaams Adaptatieplan 

VEN  Vlaams Ecologisch Netwerk 

VCRO Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

VHA Vlaamse Hydrografische Atlas 

VIP Veiligheidsinformatieplan 

VITO Het Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek 
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VLAREBO Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering 

VLAREM Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning 

VLAREMA Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

Afvalstoffen 

VLEC Very Large Ethane Carriers – Zeer grote ethaan tankschepen 

VLOPS-model Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen model 

VMM Vlaamse Milieu Maatschappij 

VMP Vlaams Mitigatieplan 

VOCI Gechloreerde solventen 

VOS Vluchtige Organische Stoffen 

VR Veiligheidsrapport 

VRI Verkeerregelinstallatie 

WHO World Health Organisation – Wereldgezondheidsorganisatie  

WKK Warmtekrachtkoppeling 

WOW Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven 

WZI  Waterzuiveringsinstallatie 

WWTP  Wastewater treatment plant – Waterzuiveringsinstallatie 
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1 INLEIDING 

1.1 Beknopte projectbeschrijving 

INEOS Olefins Belgium (IOB) wenst in de haven van Antwerpen op een nieuwe site een state-of-the-art-

ethaankraker (verder afgekort tot ECR) met bijhorende ondersteunende infrastructuur te bouwen en te 

exploiteren. De bouw en realisatie van dit project heeft de naam “Project One” gekregen. De ECR zal 

ethaan omzetten in ethyleen, een basisgrondstof in de wereldwijde chemische industrie voor de productie 

van hoogwaardige producten.  

Als locatie voor Project One werd gekozen voor een inbreidingsgebied tussen bestaande SEVESO bedrijven 

in de Antwerpse haven. Deze locatie werd vooral gekozen omwille van de directe toegang voor zeeschepen 

die de grondstof (ethaan) aanvoeren en omwille van de onmiddellijke aansluitingsmogelijkheid op een 

internationaal bestaand pijpleidingennetwerk voor de distributie van het eindproduct (ethyleen). Op Figuur 

1-1 wordt het projectgebied aangeduid.  

Project One gebruikt het beschikbare gebied gelegen tussen Gunvor in het noorden, en Bayer en OTSA in het 

zuiden. Het projectgebied omvat alle voorzieningen voor de aanleg- en exploitatiefase, waaronder productie-

installaties, nutsvoorzieningen en ondersteunende infrastructuur, werfvoorzieningen en infrastructuur voor 

periodiek onderhoud. 

 

 
Figuur 1-1: Situering van het projectgebied 

 

  



 

16 juli 2021 

  

 PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

1-37 

Het projectgebied ligt in de haven van Antwerpen, gelegen tussen de Scheldelaan en het Kanaaldok en is 

vanuit planologisch oogpunt gelegen binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

(GRUP) Afbakening Zeehavengebied Antwerpen en meer bepaald binnen het gebied voor zeehaven- en 

watergebonden bedrijven binnen de bestemmingscategorie ‘Bedrijvigheid’. 

De totale oppervlakte van de site zal ca. 90,3 ha bedragen tijdens de constructiefase en ca. 85 ha tijdens de 

exploitatiefase, zoals aangegeven op Kaart 2 in Bijlage 1.  

Project One is gesitueerd in een gebied dat sterk beïnvloed is door de mens, in dit geval door industriële en 

havenactiviteiten. Het havengebied werd in het verleden opgespoten en werd vervolgens stelselmatig 

ingenomen door voornamelijk chemische industrie, gebouwen en constructies. De door project One in te 

nemen terreinen zijn momenteel niet in gebruik. Door de keuze van dit projectgebied doet Project One aan 

inbreiding van het havengebied en moet er geen nieuw gebied aangesneden of ontwikkeld worden. 

De geplande ontwikkelingen zullen chronologisch als volgt verlopen: 

• Aanlegfase: vegetatieverwijdering, algemene terreinwerken (nivellering, aanleg werfvoorzieningen), en 

constructie van alle installaties, gebouwen en voorzieningen op de site, 

• Exploitatiefase: exploitatie van de ECR en ondersteunende infrastructuur, en periodieke 

onderhoudswerkzaamheden. 

Voorliggend project-MER betreft het integrale project voorzien op deze terreinen, waarbij de effecten van 

bovenstaande fasen worden geëvalueerd, net als de cumulatieve effecten met andere bestaande en/of 

goedgekeurde projecten. 

1.2 Doel en verantwoording van het project 

‘Project One’ is een technologisch vernieuwende en grootschalige investering, die – eens operationeel – 

zorgt voor de creatie van ca. 300 directe, voltijdse arbeidsplaatsen en een vijfvoud aan indirecte jobs. 

Tijdens de bouwfase van de industriële installaties zullen een variërend aantal werkkrachten aan de slag 

zijn. Er wordt verwacht dat dit tijdens de drukste maanden van de aanlegfase kan oplopen tot dagelijks ca. 2 

500 werknemers. 

De investering is de grootste in de Europese chemische industrie in 20 jaar. Dergelijke investeringen zijn 

uniek binnen de Belgische markt en allerminst als alledaags te beschouwen. Met dit grootschalige 

investeringsproject bekrachtigt Vlaanderen zijn positie als toonaangevende chemieregio en bevestigt en 

verstevigt de Antwerpse haven haar rol als grootste chemiecluster in Europa. 

De ECR zal ethaan omzetten in ethyleen, een basisgrondstof in de wereldwijde chemische industrie voor de 

productie van hoogwaardige producten. Daarnaast worden ook propyleen, C4 en C5+ koolwaterstoffen en 

pyrolyse olie verkregen als bijproduct. Deze koolwaterstoffen worden verkocht aan chemische bedrijven als 

grondstof voor hun productieprocessen. Ethyleen en propyleen zijn essentiële bouwstenen voor heel wat 

hoogwaardige producten zoals: 

• Bouwmaterialen: water- en gasleidingen die minstens 50 jaar meegaan, rioleringen, draden en kabels, 

isolatie, isolatieschuim;  

• Huishoudtoepassingen: stofzuigers, wasmachines en andere huishoudelijke toestellen; 

• Gezondheidszorg: o.a. medicijnen, spuiten, handschoenen, zuurstofmaskers, desinfecterende handgel; 

• Automobielsector: o.a. lichtgewicht onderdelen, interieurbekleding, batterijhouders, isolatie; 

• Hernieuwbare energie: o.a. smeermiddelen en wieken voor windturbines, zonnepanelen; 

• Verpakkingsindustrie: o.a. drankkratten, voorraaddozen, folie voor medische producten, folie voor 

voedingstoepassingen die hygiëne garandeert en de levensduur verlengt. 
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Duurzaamheid Project One 

Project One beoogt één van de meest innovatieve, efficiënte en duurzame “kraak”-installaties van de wereld 

te zijn. Het project zal toonaangevend zijn door het ontwerp, het gebruik van state-of-the-art-technologie en 

de daaruit volgende efficiëntie. Een belangrijke troef van dit project is de lagere carbon footprint en de 

hogere energie-efficiëntie van de toegepaste technologie. Deze lagere carbon footprint is een direct gevolg 

van het gebruik van ethaan als grondstof. Project One zal daardoor producten op de markt kunnen brengen 

die worden geproduceerd met significant lagere emissies per ton eindproduct in vergelijking met de huidige 

krakers in Europa: 

• Project One produceert ethyleen met een koolstofvoetafdruk van slechts 0,290 ton CO2 per ton HVC 

(High Value Chemical, hoogwaardig product).  

• De gemiddelde CO2 emissie van 38 bestaande Europese krakers bedraagt 0,891 ton CO2 per ton HVC. 

In vergelijking hiermee stoot Project One dus 3 keer minder CO2 uit per ton HVC.  

• De huidige EU-ETS referentiewaarde voor de 10% beste krakers in Europa is 0,681 ton CO2 per ton 

HVC1.  Project One stoot dus 2 keer minder CO2 per ton HVC uit dan de beste Europese krakers. 

Deze uitstekende prestatie zal ervoor zorgen dat de EU-ETS-norm (het Europees CO2-

emissiehandelssysteem) voor krakers significant daalt. Deze verschuiving zal de slechtst presterende 

Europese installaties onder druk zetten om hun emissies te beperken, of meer geld uit te geven in het 

emissiehandelssysteem dat gebruikt wordt om CO2 verlagende projecten te financieren in Europa. Er werd 

berekend dat Project One een aanscherping van de EU-ETS benchmarkwaarde voor HVC-productie 

impliceert van 0,681 tot ca. 0,577 tonCO2-eq/tonHVC. Dit is een daling van ca. 15% ten opzichte van de 

huidige benchmarkwaarde voor HVC-productie. Dit zal betekenen dat er ca. 4,4 Mton extra emissierechten 

moet betaald of vermeden worden voor de bestaande Europees stoomkrakers. Een dergelijke hoeveelheid 

aan emissierechten komt overeen met ca. 267 M euro/jaar, rekening houdend met de huidige prijs (midden 

juni 2021) van 54 euro/tonCO2 onder het EU-ETS systeem. INEOS-groep heeft zich verbonden tot het 

behalen van de EU klimaat- en energiedoelstellingen voor 2050 en de netto CO2-emissies tot nul te 

herleiden. Project One is ontworpen met het oog op net zero CO2 emissies en beoogt de eerste CO2 

neutrale kraker te zijn in Euopa die een rol zal kunnen spelen in de duurzame industriële toekomst van 

Antwerpen. Project One is er op heden van overtuigd dat het haalbaar is dit traject af te leggen in 10 jaar 

vanaf de opstart van de kraker. Van zodra de technologie haalbaar is, heeft Project One drie mogelijke 

routes voor reductie van CO2-emissies: 

• Elektrificatie van de ovens met gebruik van groene elektriciteit. 

• Gebruik van groene en/of blauwe waterstof als brandstof. 

• Carbon Capture and Storage (CCS). 

IOB is een partner in het Antwerp@C project, waarin de mogelijkheden worden bestudeerd voor CCUS 

(Carbon Capture, Utilisation and Storage) in de Antwerpse haven. De bedrijven die in dit project 

samenwerken onderzoeken de technische en economische haalbaarheid van een ‘open access’ 

infrastructuur in de haven die carbon capture and storage mogelijk maakt. Op deze wijze draagt IOB bij aan 

de duurzaamheid van de haven. 

INEOS onderzoekt hoe op termijn CO2 kan geborgen worden in uitgeputte olievelden in de Noordzee. Het 

project binnen INEOS dat de mogelijkheden voor het transport en de injectie van CO2 onderzoekt heeft de 

naam ‘Greensand’ gekregen. INEOS heeft daarvoor reeds een bijna uitgeputte aardoliewinning (Siri Area) 

voor de Deense kust verworven. Het idee is om op termijn CO2 die afgevangen wordt uit rookgassen, per 

schip naar Denemarken te transporteren en daar in de uitgeputte olievelden te injecteren. Meer informatie is 

beschikbaar op https://projectgreensand.com. 

Ook op het gebied van mobiliteit kiest Project One voor duurzame oplossingen. De Project One site zal 

toegankelijk zijn voor grote zeeschepen en binnenschepen voor de aanvoer van ethaan en andere 

grondstoffen. Tevens kan gebruik gemaakt worden van de bestaande grote pijpleidingnetwerken in Noord-

West-Europa voor ethyleen en propyleen. Transport via pijpleiding is de veiligste, meest ecologische en 

efficiëntste transportwijze voor chemicaliën. Het transport van de voornaamste grondstoffen en 

 

1 Bijlage bij Uitvoeringsverordening van de Commissie tot vaststelling van herziene benchmarkwaarden voor de kosteloze toewijzing 
van emissierechten voor de periode van 2021 tot en met 2025 overeenkomstig artikel 10 bis, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad/87/EG van het Europees Parlement en de Raad. 
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eindproducten zal daardoor geen invloed hebben op het wegverkeer en verkleint de voetafdruk van het 

project. 

Samenwerking, veiligheid en gezondheid 

IOB heeft een ‘Sustainability Protocol’ opgemaakt met de Antwerpse Haven. Het protocol omvat de 

gedeelde duurzaamheidsdoelstellingen en de samenwerking tussen IOB en de Antwerpse Haven m.b.t. 

Project One. Daarnaast vermeldt het protocol de veiligheidsaanpak, die gebaseerd is op drie 

sleutelgebieden: procesveiligheid, menselijk gedrag en productveiligheid. 

Als deel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt van alle IOB-werknemers verwacht dat ze zich 

gedragen volgens de INEOS Group Safety Rules. Het betreft 20 veiligheidsprincipes die resulteren in een 

laag aantal veiligheidsincidenten (OSHA recordable incident rate). IOB streeft naar ‘zero injuries’ door 

voortdurende verlaging van veiligheidsrisico's na te streven. 

Het Havenbedrijf is actief om verschillende industriële sectoren en bedrijven te betrekken bij en te 

mobiliseren voor concrete projecten en samenwerking met betrekking tot duurzaamheid. IOB zal deelnemen 

aan de relevante initiatieven die verband houden met haar kennis en activiteiten. 

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

Het m.e.r.-besluit van 10 december 20042 deelt m.e.r.-plichtige projecten op in 3 groepen: 

• De 1ste groep van projecten is steeds onderworpen aan m.e.r.-plicht (Bijlage I van voornoemd m.e.r.-

besluit) 

• De 2de groep is principieel project-m.e.r.-plichtig, maar kan via een gemotiveerd verzoek ontheven 

worden van de m.e.r.-plicht (Bijlage II van voornoemd m.e.r.-besluit). 

• De 3de groep omvat projecten die onder de drempelwaarde van Bijlage II vallen (Bijlage III van 

voornoemd m.e.r.-besluit). Hiervoor dient door middel van een project-m.e.r.-screening nagegaan te 

worden of deze aanleiding geven tot aanzienlijke milieueffecten. Enkel indien dit het geval is dient een 

MER te worden opgemaakt. 

1.3.1 MER-categorieën van toepassing op het project  

Het project is m.e.r.-plichtig daar de volgende categorieën uit het bovenstaande besluit van toepassing zijn 

(de respectievelijke drempels worden overschreden): 

• Bijlage I:  

• categorie 2 a)  

Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van ten minste 

300 megawatt. 

• Bijlage II: 

• categorie 1 d)  

Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voor zover de 

oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voor zover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing 

is.  

• categorie 6 a)  

Chemische industrie voor de behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën : 

• Chemische installaties, voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit 

van 100 000 ton per jaar of meer. 

• categorie 6 c) 

Opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten: Installaties voor de opslag 

van aardolie, petrochemische of chemische producten met een opslagcapaciteit van 100 000 ton tot 

200.000 ton.   

• categorie 10 a)  

Industrieterreinontwikkeling met een oppervlakte van 50 ha of meer. 

 

2 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten 
onderworpen aan milieueffectrapportage, kortweg het project-m.e.r.-besluit. 
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• categorie 10 o)  

Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater: 

Onttrekken van grondwater, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-

verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, als het netto onttrokken debiet 2 500 m³ 

per dag of meer bedraagt. Kunstmatige aanvullingen van grondwater als het debiet 2 500 m³ per dag 

of meer bedraagt. Onttrekken van grondwater als het debiet 1 000 m³ per dag of meer bedraagt en 

de activiteit gelegen is in of een aanzienlijke invloed kan hebben op een gebied zoals aangeduid in 

uitvoering van het decreet houdende maatregelen ter bescherming van de kustduinen van 14 juli 

1993 of als de activiteit een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een 

speciale beschermingszone kan veroorzaken.  

Gezien de drempelwaarde van verschillende categorieën van bijlage I en II overschreden wordt, wordt een 

project-MER opgemaakt om te voldoen aan de m.e.r.-plicht. 

1.3.2 MER-categorieën die niet van toepassing zijn 

Voor onderstaande rubrieken wordt toegelicht waarom ze niet van toepassing zijn. 

• Bijlage I, categorie 6  

Geïntegreerde chemische installaties, dat wil zeggen installaties voor de fabricage op industriële schaal 

van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en 

functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën; 

anorganische basischemicaliën; fosfaat-, stikstof-of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of 

samengestelde meststoffen); basisproducten voor gewasbescherming en van biociden; farmaceutische 

basisproducten met een chemisch of biologisch procédé; explosieven. 

 

Hiervoor verwijzen we naar de interpretatiehandleiding van Team MER die gebaseerd is op de 

European Guidance (Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA 

directive, 2015). In de toelichting bij deze rubriek staat een combinatie van 4 voorwaarden opgesomd 

die cumulatief moeten aanwezig zijn opdat er sprake zou zijn van een geïntegreerde chemische 

installatie nl.: 

1. fabricage van basischemicaliën; 

2. op industriële schaal; 

3. door chemische omzetting; 

4. tussen verscheidene eenheden die naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn. 

Om aan de definitie te voldoen, moet dus aan alle 4 de voorwaarden tegelijkertijd voldaan zijn.  

Binnen Project One is er slechts één chemische installatie (de ECR) aanwezig en is deze categorie dus 

niet van toepassing. De 4de voorwaarde wordt geïnterpreteerd in die zin dat er verschillende eenheden 

aanwezig zijn en dat er een verband bestaat tussen verschillende delen van een chemische fabriek. Dit 

is met Project One niet het geval: het is een eenheid op zichzelf en één installatie die onafhankelijk is 

van andere installaties in de omgeving. De interpretatie van de functionele koppeling duidt op een 

procespad, d.w.z. de verschillende eenheden van de installatie dienen een gemeenschappelijk doel 

door tussenproducten of invoermateriaal voor andere eenheden te produceren. De verschillende 

elementen van de installatie dragen dus bij aan het produceren van een gereed product. Opnieuw geldt 

deze interpretatie niet voor Project One, omdat de ECR volledig op zichzelf staat als één chemische 

installatie en niet afhankelijk is van andere installaties. Het is voor deze installatie in zijn geheel dat 

deze MER opgesteld wordt. 

Project One (ECR) deelt geen gemeenschappelijke grondstoffen noch eindproducten met de 

omliggende bedrijven en er is ook geen uitwisseling van intermediaire chemicaliën die wijzen op een 

functioneel verband. Er is dus geen sprake van  geïntegreerde chemische installaties.  

Ook voor IMB geldt dat categorie 6 evenmin van toepassing is, omdat het geen basischemicaliën 

produceert, maar polymeren.  

• Bijlage II, categorie 10 b)  

Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen,  
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• Met betrekking tot de bouw van 1 000 of meer woongelegenheden, of; 

• Met een brutovloeroppervlakte van 5 000 m² handelsruimte of meer, of; 

• Met een verkeersgenererende werking van pieken van 1 000 of meer personenauto-equivalenten 

per tijdsblok van 2 uur. 

Er worden geen woongelegenheden gebouwd en de verkeersgenererende werking tijdens de 

exploitatiefase heeft geen pieken van 1 000 of meer personenauto-equivalenten per 2 uur. Vermits 

daarnaast de kantoorruimtes en parking volledig gelinkt zijn aan het bedrijf en niet ingezet worden 

voor openbaar gebruik, is volgens de huidige interpretatie de MER-rubriek 10 b niet van toepassing 

(“Handleiding stadsontwikkelingsprojecten”, Team MER, actualisatie 27/06/2018). 

• Bijlage II, categorie 10 e)  

Aanleg van wegen met 2 of meer rijstroken over een lengte van 10 km of meer. 

Vermits de wegen die binnen het project aangelegd worden zich uitsluitend bevinden op het 

bedrijfsterrein, is volgens de huidige interpretatie de MER-rubriek 10 e) niet van toepassing 

(“Handleiding aanleg van wegen”, Team MER, 11/03/2013). 

• Bijlage II, categorie 10 k)  

Aanleg in open sleuf van buisleidingen en aanleg van randvoorzieningen bijhorend bij die buisleidingen 

die niet gelegen zijn binnen de rooilijnen van een openbare weg, en waarbij een van de volgende 

voorwaarden vervuld is: 

1. Ten minste 2 000 m² van de randvoorziening ligt in een bijzonder beschermd gebied; 

2. De buisleiding heeft een ononderbroken lengte van 1 km of meer in een bijzonder beschermd gebied; 

3. De buisleiding heeft een lengte van 10 km of meer. 

Volgens de “Handleiding toepassingsgebied leidingen” (Team MER, maart 2015) is deze categorie enkel 

van toepassing op ondergrondse leidingen buiten het bedrijfsterrein. De diverse buisleidingen die voor 

Project One worden voorzien, zijn hoofdzakelijk leidingen die op bovengronds (leidingstraten) worden 

aangelegd binnen het bedrijfsterrein. We geven hierbij nog volgende extra toelichting: 

• Ondergrondse buisleidingen op het terrein zijn voorzien voor nutsvoorzieningen zoals riolering en 

waterleiding, bluswater, aardgas en stikstof. De ethyleen- en propyleenleidingen die het terrein 

verlaten en nabij de bedrijfsgrens aansluiten op het bestaande ondergrondse leidingnet voor deze 

gassen, liggen eveneens reeds op het terrein grotendeels ondergronds. 

• Er wordt aangesloten op de bestaande internationale transportleidingennetwerken (voor ethyleen en 

propyleen) die reeds aan de bedrijfsgrenzen of aan de overzijde van de openbare weg (Scheldelaan) 

passeren (zie Figuur 2-3). Het beheer, onderhoud en aanpassingen aan deze leidingen gebeurt door 

de desbetreffende eigenaar/beheerder ervan. Het aansluiten op de ondergrondse ethyleenleiding aan 

de overzijde van de Scheldelaan gebeurt aan de rand van een Vogelrichtlijngebied en in een 

Habitatrichtlijngebied. De oppervlakte van de werkzone in het SBZ is daarbij kleiner dan 2 000 m². Zie 

Hoofdstuk 11 voor meer informatie over de relatie tot deze Speciale Beschermingszones (SBZ). 

• Er wordt een leiding voorzien naar OTSA (afvoer C4 product) en Inovyn (aanvoer NaOH) over de 

bedrijfsterreinen. 

• Er zijn voor het project geen transportleidingen over grotere afstanden voorzien buiten het 

bedrijfsterrein naar andere bedrijven. 

We kunnen besluiten dat er geen werken aan ondergrondse buisleidingen (in open sleuf) gepland 

worden buiten het bedrijfsterrein, waarop volgens de huidige interpretatie de MER-rubriek 10 k) van 

toepassing is (“Handleiding toepassingsgebied leidingen”, Team MER, maart 2015). 

1.4 M.e.r.-procedure  

De m.e.r.-procedure verloopt deels voorafgaand aan de vergunningsprocedure en deels tijdens de 

vergunningsprocedure.  

Afhankelijk van de karakteristieken van het project waarvoor het MER wordt opgemaakt kan de m.e.r.-

procedure voorafgaand aan de vergunningsprocedure op verschillende manieren ingevuld worden. De 

wettelijk verplichte en optioneel toe te voegen procedurestappen zijn toegelicht in de handleiding “Project-

MER/omgevingsvergunning – wegwijzer voor initiatiefnemers en MER-deskundige van het Team MER”. Er 

zijn enkele mogelijke trajecten voorgesteld, waarop echter nog varianten zijn toegelaten.  
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In dit geval werden volgende procedurestappen, voorafgaand aan de vergunningsprocedure, reeds 

doorlopen: 

1. Aanmelding van het project-MER voor Project One met verzoek om scopingsadvies, ingediend op 

13 maart 2020.  

De scope van Project One die in deze aanmelding werd vermeld omvatte naast de ECR nog een tweede 

chemische installatie (een propaandehydrogenatie), alsook een groter projectgebied dan in voorliggend 

MER opgenomen. 

Team MER bezorgde de aanmelding aan de bevoegde adviesinstanties (administraties, 

overheidsinstellingen en openbare besturen). Deze adviesinstanties werden door het Team MER 

geselecteerd op basis van de geografische ligging van het project en van de mogelijk te verwachten 

aanzienlijke effecten.  

2. Vrijwillige publieke participatie van 1 tot en met 30 april 2020. Vanwege de coronamaatregelen kon het 

oorspronkelijke opzet, een fysiek inspraakmoment, niet doorgaan en is gekozen voor een toelichting 

langs digitale weg, gefaciliteerd door het Team MER. De digitale participatie hield volgende zaken in: 

• aanmeldingsdossier beschikbaar via de MER-dossierdatabank  

(“Aanmelding met verzoek tot scopingsadvies voor het Project-MER Ineos “Project One” te Lillo, 

13 maart 2020, https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank);  

• webinar met toelichting bij de inspraakprocedures en de verschillende disciplines, beschikbaar 

via de MER-dossierdatabank. Er werden twee versies opgemaakt: een korte versie met een 

beknopt overzicht, en een lange versie met uitleg per MER-discipline; 

• het verzamelen van inspraakreacties via het Team MER. 

3. Beslissing over de aanmelding door het Team MER. 

Op 20 mei 2020 en 3 juni 2020 werd een scopingsoverleg gehouden. De beslissing over de aanmelding 

door het Team MER met een scopingsadvies werd opgemaakt op 2 juli 2020. Het scopingsadvies hield 

onder meer rekening met de ontvangen inspraakreacties. 

4. Opmaak van het Ontwerp-MER. 

Het ontwerp-MER werd opgesteld rekening houdend met het scopingsadvies. Tijdens de opmaak van het 

Ontwerp-MER werd de scope van het project verkleind door het schrappen van de tweede chemische 

installatie (een propaandehydrogenatie) uit het project en het verkleinen van het projectgebied. 

5. Een ontwerpversie van het aangepaste MER werd op 2 april 2021 bij Team MER ingediend met de vraag 

voor een tweede scopingsadvies (zoals voorzien in de “Handleiding Project-MER in 

omgevingsvergunning, versie februari 2020” : traject 3). 

6. Een scopingsadvies door Team MER. 

Team MER maakte op 20 mei 2021 een tweede scopingsadvies op. Het MER werd aangepast volgens 

de inhoud van dit scopingsadvies. 

Het project-MER zal vervolgens samen met de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project aan 

een openbaar onderzoek worden onderworpen en voor advies aan diverse administraties worden 

voorgelegd. Met inachtneming van alle geformuleerde opmerkingen en adviezen zal het Team MER 

vervolgens een beslissing nemen over het project-MER voor Project One. 

https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank
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1.5 Initiatiefnemer van het project 

De initiatiefnemer voor de opmaak van dit MER is: 

INEOS Olefins Belgium NV 

Scheldelaan 482 

2040 Antwerpen 

BTW-nr. BE 0716.953.031 

Ondernemingsnr. 0716.953.031    

Contactpersoon: 

Brent Walworth  

projectone@ineos.com 

1.6 Team van deskundigen 

Volgens de Vlaamse wetgeving dient een MER opgesteld te worden door erkende MER-deskundigen. Naast 

deze externe deskundigen bestaat het team van deskundigen ook uit interne deskundigen die optreden in 

naam van de initiatiefnemer. Daarnaast worden de MER-deskundigen ondersteund door MER-medewerkers.  

1.6.1 Interne deskundigen 

Volgende personen treden op als interne deskundigen voor Project One bij de opmaak van het MER: 

• Anne-Marie Verrelst, HSSE Manager voor Project One 

• Ralf Gesthuisen, Process Technology Manager voor Project One 

• Bart De Sterck, Project Engineer MER voor Project One 

• Herwig Teughels, Environmental Engineer Project One 

• Bart Vanlerberghe, Permitting Concept Engineer voor Project One 

• Jos Vanduffel, Site Interface Manager Project One 

• Natasja De Splenter, milieu- en preventiepartner Consultes. 
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1.6.2 Externe deskundigen 

Tabel 1-1 geeft een overzicht van de erkende MER-deskundigen die als externe deskundigen optreden in dit 

dossier. 

Tabel 1-1: Team van erkende MER-deskundigen 

Discipline Erkend MER-deskundige 

MER-coördinatie Frank Van Daele 

Geluid en Trillingen Stephan Claes 

Lucht 
Frank Van Daele 

Ellen Thibo 

Water 
Guy Van den Broeke 

Hilde De Lembre 

Bodem Hilde De Lembre 

Mobiliteit Adel Lannau 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
Mieke Deconinck 

 

Klimaat Nele Dhaese 

Biodiversiteit Mieke Deconinck 

Mens - Gezondheid An Tombeur 

De coördinatie van het project-MER wordt uitgevoerd door Frank Van Daele, hij wordt hierbij bijgestaan door 

Ilse Laureysens en Ellen Thibo.  

Iedere deskundige draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de disciplines waarvoor hij/zij 

erkend is. De coördinator draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale MER. Hij/zij draagt er zorg voor 

dat de inhoud van alle disciplines op elkaar wordt afgestemd en dat de overdracht van de noodzakelijke 

gegevens van de ene discipline naar de andere tijdig en correct gebeurt. Hij/zij staat tevens in voor het 

opmaken van de eindsynthese en de niet-technische samenvatting. Hij/zij is het primaire aanspreekpunt 

voor de interne deskundigen en de verantwoordelijken bij het Team MER. 

  



 

16 juli 2021 

  

 PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

1-45 

1.6.3 MER-ondersteuning 

Tabel 1-2 geeft een overzicht van de interne MER-medewerkers, die de erkende deskundigen ondersteunen 

in dit dossier.  

Tabel 1-2: Team van MER-medewerkers 

Discipline MER-medewerker 

Geluid en trillingen Bert Van den Branden 

Lucht Bets Goetschalckx 

Water - oppervlaktewater Inge Leroy / Bets Goetschalckx 

Water - grondwater Dirk Libbrecht / Inge Leroy / Guillaume Poquette 

Bodem Nele Dhaese / Bets Goetschalckx / Nele De Groof 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Ottelien Claeys 

Klimaat Hans Van Gossum / Bets Goetschalckx 

Biodiversiteit Wouter Rommens / Hans Van Gossum  

Mens - Gezondheid Paul Vanhaecke / Ennio Facq 

Mobiliteit Daan Storms / Daan Demandt 
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2 RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN 
BELEIDSMATIGE SITUERING VAN HET PROJECT 

2.1 Ruimtelijke situering 

Kaart 1: Topografische kaart 

Kaart 2: Luchtfoto 

Kaart 3: Gewestplan 

Kaart 4: GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen 

Kaart 5: Kadaster 

Kaart 6: Bodemkaart 

Kaart 7: Waterlopen 

Kaart 8: Overstromingsgebieden 

Kaart 9: Beschermd erfgoed 

Kaart 10: Vastgestelde inventarissen 

Kaart 11: Natuurbescherming: Natuurreservaten, VEN-gebieden en Natura 2000 gebieden 

Kaart 12: Biologische waarderingskaart 

Kaart 13: Europese Habitats 

Kaart 14: Studiegebied 

Kaart 15: Plotplan 
 

De kaartenbundel is opgenomen in Bijlage 1.  

Het projectgebied is gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen in de Antwerpse Haven. Het heeft 

een totale oppervlakte van ca. 90,3 ha (zie § 1.1, Figuur 1-1 en Figuur 2-1).  

Aan de oostelijke zijde paalt het projectgebied aan het Havendok (Kanaaldok B2). Aan de overzijde van 

Kanaaldok B2 liggen hoofdzakelijk haventerreinen, het natuurgebied Opstalvallei en het dorp Berendrecht. 

Langs westelijke zijde grenst het projectgebied aan de Scheldelaan, met vlak ernaast een smalle strook van 

het erkend natuurreservaat Galgenschoor en het dorp Lillo, en daarnaast de Schelde. Aan de overzijde van 

de Schelde, op de linkeroever, bevindt zich het dorp en de kerncentrale van Doel. Ten noorden en zuiden 

van het projectgebied zijn de bedrijven gelegen zoals vermeld in § 2.2.1.   

Het projectgebied ligt in het noordelijke deel van de Antwerpse haven, in een zone die volgens het 

gewestplan en volgens het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen (2013) wordt aangeduid als 

gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven binnen de bestemmingscategorie ‘Bedrijvigheid’.  

Binnen een straal van 5 km zijn volgende gemeenten gelegen: Antwerpen, Stabroek en Beveren. 

De dichtstbij gelegen woonkern is Berendrecht, op ca. 890 m ten noordoosten van het projectgebied. Andere 

woonkernen zijn iets verder van het projectgebied gelegen, nl. Lillo op ca. 1,3 km ten zuiden, Doel op 

ca. 1,6 km ten zuidwesten, Zandvliet op ca. 2,2 km ten noorden en Stabroek op ca. 3,3 km ten oosten. De 

grens met Nederland bevindt zich, in vogelvlucht, op ca. 4 km van het projectgebied. 

In de ruime omgeving van het projectgebied komen enkele beschermde monumenten, stads- of 

dorpsgezichten en landschappen voor, zoals ‘Lillo-Fort’, de ‘Witte Molen (Eenhoorn)’ en het ‘Groot 

Buitenschoor en Galgenschoor’. 

Op korte afstand van het projectgebied zijn een aantal beschermde natuurgebieden gelegen (zie Bijlage 1 

Kaart 11). De meest nabijgelegen natuurgebieden zijn het Galgenschoor en de Opstalvallei, die als volgt 

beschermd zijn: 

• Galgenschoor (ten westen van het projectgebied, gescheiden door de Scheldelaan), beschermd als (deel 

van): 

• Erkend natuurreservaat ‘Groot Buitenschoor en Galgenschoor’ 

• VEN-gebied ‘Slikken en schorren langsheen de Schelde’ 

• Habitatrichtlijngebied ‘Schelde en Durme estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 
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• Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en Polders van de Beneden-Schelde' 

• Opstalvallei (ten oosten van het projectgebied, gescheiden door het Kanaaldok), beschermd als (deel 

van): 

• Erkend natuurreservaat ‘Opstalvallei’ 

• VEN-gebied ‘De Kuifeend’ 

De hierboven genoemde beschermde gebieden (natuurreservaten, VEN-gebieden, Habitatrichtlijn- en 

Vogelrichtlijngebieden) omvatten ook andere deelgebieden op grotere afstand van het projectgebied (zie 

Kaart 11). Deze worden in meer detail gesitueerd en beschreven in Hoofdstuk 11 Biodiversiteit. 

Het projectgebied zelf is niet in een waterwingebied, noch in een landschappelijk beschermd gebied 

gelegen. 

De Schelde en de Antwerpse havendokken (Kanaaldok B2) zijn de belangrijkste oppervlaktewateren in de 

omgeving. Dit gedeelte van de Schelde behoort tot het Beneden-Scheldebekken (waterlichaamcode VL17-

43) en moet voldoen aan de milieudoelstellingen voor de categorie ‘overgangswater’, met als type ‘brak 

macrotidaal laaglandestuarium’. De havendokken (VL05-187) moeten voldoen aan de milieudoelstellingen 

voor de categorie ‘meren’, met als type ‘zeer licht brak meer’. Het projectgebied is niet gelegen in een 

overstromingsgevoelig gebied. 

 
Figuur 2-1: Situeringsplan Project One 

 

Het projectgebied bevindt zich tussen diverse bedrijven die afgebakend zijn als hogedrempel Seveso-

terreinen, met name Gunvor, IMB, Inovyn, Nippon Gases, Vesta, Bayer en OTSA. Daarnaast is nog een 

lagedrempel Seveso-inrichting aanwezig op de site van Inovyn, zijnde Air Liquide. 

Voor de situering ten opzichte van overstromingsgebieden, natuurgebieden en landschappelijk waardevolle 

gebieden wordt verwezen naar de corresponderende kaarten in Bijlage 1. 
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2.2 Ruimtelijke afbakening – Projectgebied  

2.2.1 Huidige situatie 

Project One wordt ingeplant op resterende, niet-gebruikte delen van de industrieterreinen in het noorden van 

het Antwerpse havengebied. Na realisatie van het project zal het aaneengesloten industrieterrein tussen de 

Berendrechtsluis in het noorden, het Kanaaldok in het oosten, de R2 (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel) 

in het zuiden en de Scheldelaan (met aanpalend natuurgebied Galgenschoor en Schelde) in het westen 

vrijwel volledig ingenomen zijn door industriële bedrijven. 

In de huidige situatie zijn volgende bestaande industriële activiteiten en havenactiviteiten aanwezig op deze 

terreinen, waarvan de meeste grenzen aan de site van Project One: 

1. Gunvor Petroleum Antwerpen NV 
(Gunvor) 

2. Nippon Gases Belgium NV (Nippon 
Gases) 

3. INEOS Manufacturing Belgium NV 
(IMB) 

4. INOVYN Manufacturing Belgium NV 
(Inovyn) 

5. Air Liquide Industries Belgium (Air 
Liquide) 

6. Vesta Terminal Antwerp NV (Vesta) 
7. Bayer Agriculture BVBA (Bayer) 
8. Oiltanking Stolthaven Antwerp NV 

(OTSA) 
9. Evonik Antwerpen NV (Evonik) 
10. PSA Antwerp NV (PSA) 
11. Covestro NV (Covestro) 
12. Sea-Tank Terminal Antwerp NV 

(Sea-Tank) 
13. Antwerp Bulk Terminal NV (ABT) 

 
 

 
Figuur 2-2: Bedrijven rondom de site Project One 

 

Zoals gebruikelijk binnen een havengebied bestaat tussen meerdere van deze bestaande industriële en 

havenactiviteiten een zekere wisselwerking, zoals onder meer: 

• IMB, Nippon Gases, Air Liquide en Inovyn delen hetzelfde brandwaternet; 

• IMB, Nippon Gases, Air Liquide en Inovyn lozen gezamenlijk afvalwater, opgenomen in de 

milieuvergunning van Inovyn; 

• IMB, Nippon Gases, Air Liquide en Inovyn gebruiken hetzelfde elektrische hoofdonderstation, uitgebaat 

door Inovyn; 

• Nippon Gases levert stikstof aan IMB; 

• Air Liquide verdeelt waterstof, geproduceerd bij Inovyn; 

• IMB maakt gebruik van het internationaal pijpleidingennetwerk voor de levering van propyleen en 

ethyleen; 
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• Bayer levert stoom aan Inovyn. 

 

Elk van deze bestaande industriële en havenactiviteiten beschikt over een afzonderlijke milieuvergunning of 

omgevingsvergunning, verleend op basis van een voorafgaand afzonderlijk project-milieueffectrapport en 

een voorafgaand afzonderlijk omgevingsveiligheidsrapport.  

Bovenstaande bedrijven en activiteiten maken alle deel uit van de ‘referentiesituatie’ genoemd in Bijlage IV, 

punt 3 van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 

particuliere projecten, dat een beschrijving omvat van de relevante aspecten van de huidige toestand van 

het milieu (zie ook DABM, bijlage IIbis, 3°). Deze en andere bedrijven en projecten komen aan bod bij de in 

Bijlage IV, punt 5 van Richtlijn 2011/92/EU genoemde ‘beschrijving van de waarschijnlijk aanzienlijke 

milieueffecten van het project ten gevolge van de cumulatie van effecten met andere bestaande en/of 

goedgekeurde projecten’ (zie ook DABM, bijlage IIbis, 5°). 

Het project-MER voor Project One wordt opgemaakt in conformiteit met wat over onder meer de 

‘referentiesituatie’ en de ‘cumulatieve effecten’ is bepaald in de Guidance on the preparation of the 

Environmental Impact Assessment Report, opgemaakt in 2017 door de Europese Commissie. 

2.2.2 Project One 

2.2.2.1 Inpassing Project One 

Project One zal geen nieuw industriegebied aansnijden, maar wordt een inbreiding op de restterreinen 

tussen bestaande industriële en havenactiviteiten.  

Project One zal in de ECR ethyleen produceren uitgaande van ethaan, met propyleen als één van de 

nevenproducten (naast pyrolyse olie, C4 en C5+ koolwaterstoffen). Ethyleen en propyleen horen bij de 

meest geproduceerde basisproducten in de (petro)chemie. Specifiek is dat er voor beide producten een 

reeds bestaand internationaal netwerk van pijpleidingen aanwezig is tussen de grote industrieterreinen. Dit 

netwerk verbindt alle relevante chemische bedrijven die deze stoffen produceren of verbruiken in de ruime 

regio met elkaar. Het netwerk: 

• verbindt binnen de Antwerpse haven een aantal bedrijven die deze producten produceren of verbruiken; 

• verbindt de Belgische industrieterreinen met dergelijke bedrijven onderling (bedrijven in de Antwerpse 

Haven, langs het Albertkanaal en in Feluy en Jemeppe); 

• loopt ook verder naar grote industrieterreinen in Nederland (ethyleen en propyleen) en Duitsland (enkel 

ethyleen). 

 

Ethyleen en propyleen worden hoofdzakelijk via deze netwerken tussen chemische bedrijven 

getransporteerd. Aanvullend gebeurt transport vooral per schip. 
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Figuur 2-3: Bestaande pijpleidingennetwerken (Bron: Flanders Investment & Trade / Port of Antwerp) 

2.2.2.2 Milieutechnische eenheid 

Project One is de milieutechnische eenheid (MTE) waarvoor deze MER werd opgemaakt, met als doel de 

beoordeling van de gezamenlijke impact of cumulatieve effecten van de relevante inrichtingen, zodat een 

globale beoordeling van de mogelijke hinder plaatsvindt.  

Artikel 1.1.2., 8° DABM stelt, net als artikel 1.1.2. VLAREM II, dat verschillende inrichtingen en/of activiteiten, 

met inbegrip van hun exploitatieterrein en de overige onroerende goederen waarmee ze verbonden zijn, als 

één geheel moeten worden beschouwd met het oog op het beoordelen van het nadeel dat ze kunnen 

berokkenen aan mens of milieu. 

Project One bevindt zich in een industriegebied en is omringd door havenactiviteiten en andere industriële, 

chemische en logistieke bedrijven. Er is geen geografische, materiële noch operationele samenhang met 

één of meerdere andere bedrijven. Project One functioneert volledig onafhankelijk van elk ander bedrijf in de 

omgeving. Het is evenmin een uitbreiding van een bestaande activiteit; de producten worden onder normale 

marktomstandigheden aan alle afnemers verkocht. 

Het is duidelijk dat de impact of effecten van de volledige milieutechnische eenheid beoordeeld worden in dit 

MER. 

2.2.2.3 Wisselwerkingen met bestaande activiteiten 

Er zullen ook tussen Project One en de bestaande industriële en havenactiviteiten mogelijk beperkte 

wisselwerkingen ontstaan. Deze mogelijke wisselwerkingen zijn: 
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• Toelevering van NaOH uit Inovyn. NaOH wordt gebruikt als hulpstof in het proces en de 

nutsvoorzieningen. 

• Afvoer van C4 product naar OTSA. Dit product zal ook per schip worden afgevoerd onafhankelijk van 

OTSA. 

• Ethyleen en propyleen naar kopers in de regio. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de mogelijke wisselwerking die gepland wordt tussen Project One en 

bedrijven in de omgeving niet groter of intensiever zal zijn dan de reeds bestaande wisselwerking. Project 

One zal dus tussen de bestaande industriële en havenactiviteiten eveneens een op zichzelfstaand bedrijf 

zijn.  

Het projectgebied wordt afgebakend als de terreinen waarop de realisatie van Project One gepland wordt, 

inclusief de werfzones. 

2.3 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

2.3.1 Gewestelijk RUP 

Op het Gewestplan Antwerpen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979, is de zone waarin het 

projectgebied gelegen is, aangeduid als industriegebied (Gewestplan nr. 14 Antwerpen, kaartblad 15/3). 

Volgens de bepalingen van het Gewestplan zijn industriegebieden bestemd voor de vestiging van 

industrieën of ambachtelijke bedrijven. 

De Tijsmanstunnel, gelegen in het zuiden op zo’n 1,2 km, achter het bedrijf Evonik, is volgens het 

Gewestplan als bufferzone met een breedte van 250 m ingekleurd. Ten zuidwesten ligt Lillo Fort, en ten 

westen, naast de Scheldelaan, ligt het erkend natuurreservaat Groot Buitenschoor en Galgenschoor. Lillo 

Fort wordt volgens het Gewestplan als woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarden, als 

parkgebied en als gebied voor dagrecreatie aangeduid. 

In het oosten, aan de overzijde van het Havendok (Kanaaldok B2), bevindt zich een zone voor 

industriegebied. Verder naar het noorden toe bevindt zich een bufferzone met daarnaast de woonkern van 

Berendrecht. Zo’n 3 km ten zuidoosten van het projectgebied, aan de overzijde van het Havendok 

(Kanaaldok B1), bevindt zich het erkend natuurreservaat de ‘Kuifeend’. Ten westen, aan de overzijde van de 

Schelde, bevindt zich de kerncentrale van Doel (ENGIE Electrabel) en komen ook nog landelijke/agrarische 

gebieden voor. 

Het projectgebied is in het noordelijke deel van het Antwerpse havengebied gevestigd en wordt omringd 

door andere industrieterreinen met voornamelijk chemische en petrochemische bedrijven. 

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen’ werd goedgekeurd door 

de Vlaamse Regering op 30/04/2013. In het GRUP werd volgende beleidsvisie m.b.t. het gebied uitgewerkt: 

• de bestaande haven bestendigen; 

• aanleg van buffers en leefbaarheidsbuffers; 

• voldoende afstand tussen de kernen en de zeehaven; 

• aanleg van een kraal van natuurelementen rondom de zeehaven; 

• uitbouw van de ecologische infrastructuur. 

 

Voorts is het projectgebied niet opgenomen in algemene of bijzondere plannen van aanleg, noch zijn er in de 

directe omgeving dergelijke plannen van aanleg vastgelegd. 

2.3.2 Overige juridische randvoorwaarden 

In Tabel 2-1. wordt een overzicht gegeven van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden met enige 

relevantie voor de milieu-effectbeoordeling van het project. Telkens wordt aangegeven om welke reden één   

of andere randvoorwaarde relevant is en waar in het MER de randvoorwaarde verder zal besproken of 

beoordeeld worden. 
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Tabel 2-1. Overzicht van de juridische randvoorwaarden 

Randvoorwaarde Toelichting 
Relevantie: 
ja of neen 

Verwijzing 

Milieuhygiëne – algemeen 

Decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (DABM) 

Met het zgn. MER-decreet is in het DABM een Titel IV 

‘Milieueffect- en veiligheidsrapportage’ ingevoegd.  

De milieueffect- en veiligheidsrapportage beoogt, in de 

besluitvorming over acties die aanzienlijke milieueffecten 

kunnen veroorzaken en/of die een zwaar ongeval teweeg 

kunnen brengen, aan het milieubelang en de veiligheid en de 

gezondheid van de mens een plaats toe te kennen die 

evenwaardig is aan de sociale, economische en andere 

maatschappelijke belangen. 

Ja Alle disciplines 

Decreet betreffende de 

omgevingsvergunning (25/04/2014) 

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning en zijn uitvoeringsbesluiten vormen 

samen de basis van het Vlaamse 

omgevingsvergunningenbeleid.  

Onder de omgevingsvergunning vallen activiteiten die 

betrekking hebben op ingedeelde activiteiten op basis van 

hinder, zoals bv. bepaalde stockage van gevaarlijke 

producten in een bestaand gebouw maar ook 

(ver)bouwprojecten waarvoor voorheen een 

stedenbouwkundige vergunning nodig was. 

Ja 

De omgevingsvergunning die voor Project One 

zal worden aangevraagd, kadert binnen deze 

regelgeving. 

Vlaams Reglement Milieuvergunning 

(VLAREM) 

Voor verscheidene rubrieken (gerelateerd aan aard van 

activiteiten) wordt aangegeven aan welke (algemene en 

sectorale) voorwaarden moet voldaan worden. Het betreft o.a. 

voorwaarden m.b.t. geluidsverstoring, luchtverontreiniging, 

waterverontreiniging,… 

Ja Alle disciplines 

Samenwerkingsakkoord van 16 

februari 2016 tussen de Federale 

Staat, het Vlaamse Gewest, het 

Waalse Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 

beheersing van de gevaren van zware 

ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen 

Het Samenwerkingsakkoord, dat de omzetting is van de 

Seveso III-richtlijn naar Belgisch recht, legt verplichtingen op 

aan Seveso-inrichtingen met betrekking tot de beheersing van 

de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke 

stoffen op het terrein van de inrichting.  

Bedrijven waarbij een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke 

stoffen op hun terrein aanwezig is, zijn onderworpen aan de 

Ja 

Voor de exploitatie van de toekomstige 

installaties geldt de plicht tot opstellen van een 

omgevingsveiligheidsrapport (OVR). Deze 

aspecten worden in het OVR van Project One 

verder onderzocht.  
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Randvoorwaarde Toelichting 
Relevantie: 
ja of neen 

Verwijzing 

betrokken zijn. Inwerkingtreding op 

(10/06/2016) 

veiligheidsrapportage (VR)-plicht. Zij moeten een 

veiligheidsrapport opstellen waarmee zij moeten aantonen dat 

zij de risico’s verbonden aan de aanwezigheid van die 

gevaarlijke stoffen kennen en beheersen, en dat zij voldoende 

geachte maatregelen nemen of genomen hebben om de 

ongewenste (accidentele) vrijzetting van gevaarlijke stoffen te 

voorkomen of de mogelijke gevolgen van gebeurlijke 

accidentele vrijzettingen voor mens en milieu te beperken. 

Een samenvatting van de besluiten van het OVR 

wordt in het MER opgenomen.  

IED-richtlijn (2010/75/EU d.d. 

17/12/2010, inwerkingtreding op 

6/01/2011) 

De Richtlijn Industriële Emissies (Industrial Emissions 

Directive (IED)) integreert de IPPC- en zes andere richtlijnen 

(de Richtlijn grote stookinstallaties, de 

Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie 

Richtlijnen voor de titaniumdioxide-industrie). De richtlijn trad 

in werking op 6 januari 2011 en moet uiterlijk 2 jaar later 

omgezet zijn. De IED-richtlijn (en de IPPC-richtlijn) bepalen 

o.m. de vergunningsvoorwaarden voor IPPC-bedrijven en 

verplicht deze bedrijven o.m. tot het gebruik van de BBT. 

Ja Bespreking in de disciplines Lucht en Water. 

BBT/BREF-documenten i.k.v. Richtlijn 

industriële emissies (2010/75/EU) 

Op Europees niveau worden BREF-documenten opgesteld. 

Deze documenten geven per industriesector de BBT alsook 

de emissieniveaus (naar lucht, water, geluid,…) die gepaard 

gaan met deze BBT. Vito stelt BBT-studies op voor 

verschillende industriesectoren. Deze studies geven de beste 

beschikbare technieken aan, alsook de emissieniveaus (naar 

lucht, water, geluid,…) die gepaard gaan met deze beste 

beschikbare technieken. 

Ja  Alle disciplines  



 

16 juli 2021 

  

 PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

2-9 

Randvoorwaarde Toelichting 
Relevantie: 
ja of neen 

Verwijzing 

Ruimtelijke ordening 

Gewestplan 

 

Vroeger maakte de overheid gewestplannen. Sinds 2000 

gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk 

aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen 

ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van 

kracht. 

Ja 
Bespreking bij de ruimtelijke situering van het 

project (§2.1). 

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de 

overheid in een bepaald gebied de bodembestemming 

vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo 

heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de 

stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het 

RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - 

omgevingsvergunningen afgeleverd worden. 

Ja 
Bespreking bij de ruimtelijke situering van het 

project (§2.1). 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(1/09/2009) en zijn 

uitvoeringsbesluiten 

Het decreet geeft aan voor welke ingrepen een vergunning 

voor stedenbouwkundige handelingen nodig is. De algemene 

doelstellingen van het ruimtelijke ordeningsbeleid zijn, op het 

gebied van de structuur-planning, omschreven in de 4 

basisdoelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen: 

• De selectieve uitbouw van stedelijke gebieden en het 
gericht verweven van functies en voorzieningen 
daarbinnen; 

• Het behoud en waar mogelijk de versterking van het 
buitengebied en een bundeling van wonen en werken in 
de kernen daarvan; 

• Het concentreren van economische activiteiten in de 
bestaande economische structuur; 

• Het optimaliseren van de bestaande verkeers- en 
vervoersinfrastructuur. 

Ja 

Voor aanmerkelijke reliëfwijzigingen zoals elke 

aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die 

de aard of functie van het terrein wijzigt, is een 

vergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen nodig, alsook voor de bouw van de 

nieuwe installaties. 
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Gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden 

lozing van afvalwater en hemelwater 

(05/07/2013) 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening bevat 

minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd 

hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Het 

algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste 

instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie 

moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden 

geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een 

beperkt debiet vertraagd wordt afgevoerd. Ook de plaatsing 

van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratie-

voorziening dient aan dit principe te beantwoorden. 

Ja 
Bespreking in de discipline Water. 

 

Bodem en Water 

Decreet betreffende de 

bodemsanering en de 

bodembescherming (20/10/2006) en 

uitvoeringsbesluit VLAREBO 

(14/12/2007) 

Het bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan regelen 

de bodemwetgeving in Vlaanderen. 
Ja Bespreking in de disciplines Bodem en Water. 

Grondwaterdecreet (1984) 

De bescherming van het grondwater wordt via dit decreet 

geregeld. De procedure m.b.t. het aanvragen van een 

vergunning voor de onttrekking van of infiltratie naar het 

grondwater is opgenomen in het 

Omgevingsvergunningsdecreet en het 

Omgevingsvergunningsbesluit.  

Ja Bespreking in de discipline Water. 
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Gecoördineerd decreet integraal 

waterbeleid (15/06/2018) en zijn 

uitvoeringsbesluiten. Besluit tot 

vaststelling van nadere regels voor de 

toepassing van de watertoets 

(20/07/2006) 

Regelt het integraal waterbeleid en is de Vlaamse vertaling 

van de Europese Kaderrichtlijn Water.  

Enkele van de doelstellingen van dit decreet zijn: 

• De bescherming, de verbetering of het herstel van 
oppervlaktewater- en grondwaterlichamen op zo’n wijze 
dat uiterlijk tegen 22/12/2015 een goede toestand van de 
watersystemen wordt bereikt. Om deze toestand te 
bereiken werden per stroomgebied beheerplannen 
opgesteld. 

• Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo 
organiseren dat overtollig hemelwater bij voorkeur op een 
vertraagde wijze via het oppervlaktewaternet wordt 
afgevoerd en dat verdroging wordt voorkomen. 

Een van de instrumenten om deze doelstellingen te bereiken 

is de ‘watertoets’, waarin moet nagegaan worden of een plan 

of activiteit een schadelijk effect heeft op watersystemen.  

 

Voor m.e.r.-plichtige activiteiten dienen in het MER de nodige 

elementen aangereikt te worden voor de uitvoering van de 

watertoets. Het in werking getreden uitvoeringsbesluit geeft 

de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een 

vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing 

van de watertoets. 

Ja 

Bespreking in de discipline Water. 

 

De elementen die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van de watertoets worden in het MER 

in een apart hoofdstuk ‘Watertoets’ gebundeld. 
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Kwaliteitsdoelstellingen waterlopen 

(24/05/1983) 

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot 

wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 6 februari 1991 

houdende vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende de 

milieuvergunning en van het Besluit 

van de Vlaamse Regering van 1 juni 

1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne, voor 

wat betreft de milieukwaliteitsnormen 

voor oppervlaktewateren, 

waterbodems en grondwater 

(21/05/2010) 

De wet van 24 mei 1983 werd genomen ter uitvoering van 

EG-richtlijnen en voorziet een wettelijke basis voor de 

kwaliteitsobjectieven waaraan oppervlaktewater, bestemd 

voor welbepaalde doeleinden, moet voldoen. 

 

Het besluit van 21/05/2010 definieert de 

milieukwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewateren, 

waterbodems en grondwater. De milieukwaliteitsdoelstellingen 

voor oppervlaktewateren verschillen naargelang de categorie 

en het type oppervlaktewater. 

Ja 

Het effluent van de waterzuiveringsinstallatie zal 

in de Schelde geloosd worden.  

Het gedeelte van de Schelde zowel stroomop- als 

stroomafwaarts van het lozingspunt dient te 

voldoen aan de doelstellingen voor 

“Overgangswater – brak macrotidaal 

laaglandestuarium”. 

 

Bespreking in de discipline Water. 

Sigmaplan (Ministerraad van 

18/02/1977) en geactualiseerd 

Sigmaplan (22/07/2005, looptijd tot 

2030) 

Doelstelling van het sigmaplan was om de bewoners langs de 

Zeeschelde en haar bijrivieren te beschermen tegen 

overstromingen en stormvloeden vanuit de Noordzee. Het 

geactualiseerde Sigmaplan voorziet tal van maatregelen om 

de ‘natuurlijkheid’ van het Schelde-estuarium te behouden. Er 

worden nieuwe natuurgebieden gecreëerd of reeds bestaande 

gebieden worden heringevuld. 

Ja 

Met het geactualiseerd Sigmaplan is een 

aanpassing van de streefwaarden voor de 

dijkhoogtes gebeurd. 

Er werden reeds werken uitgevoerd t.h.v. Fort 

Lillo. De potpolder van Lillo ligt net 

stroomopwaarts t.o.v. Fort Lillo langs de Schelde. 

Een gebied van tien ha werd ontpolderd, om zo 

de veiligheid in het Scheldegebied te verbeteren. 

Er werd een hoge ringdijk van ongeveer 1,1 

kilometer rondom de potpolder (hoogte van +11 

meter TAW) aangelegd, vervolgens werd de 

bestaande dijk langsheen de Schelde 

doorgestoken, zodat het water de polder kan 

instromen. Dankzij het instromende water 

ontwikkelen zich in de potpolder mettertijd slikken 

en schorren. Geen verdere bespreking. 
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Verwijzing 

Beschermingszone rond 

waterwingebieden (24/01/1984) 

Duiden de zones aan die ter bescherming van de 

waterwinningen zijn aangeduid. 
Nee 

Er zijn geen waterwingebieden in de 

onmiddellijke omgeving. 

Lucht 

NEC-richtlijn 2001/81//EG betreffende 

nationale emissieplafonds en het 

Vlaams NEC-reductieprogramma 

Het doel van de NEC-richtlijn is om de emissies van SO2, 

NOx, VOS en NH3 te beperken. In het kader van de NEC-

richtlijn werd een emissiereductie-programma opgesteld voor 

het Vlaamse Gewest. 

Ja Bespreking in de discipline Lucht. 

Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en 

schonere lucht voor Europa 

De EU richtlijn 2008/50/EG vervangt de Kaderrichtlijn 

96/62/EG en de eerste drie dochterrichtlijnen (1999/30, 

2000/69/EG en 2002/3/EG). De grenswaarden, 

streefwaarden, info- en alarmdrempels werden behouden, 

behalve de "2de fase" voor de PM10 grenswaarde die vervalt. 

In de plaats hiervan wordt een grens- en streefwaarde 

ingevoerd voor PM2.5 (de nog kleinere fijn stof fractie).  

Ja Bespreking in de discipline Lucht. 

Speciale beschermingszones 

Zones waarin de te verwachten toename van de 

verontreiniging ten gevolge van stedelijke en industriële 

ontwikkelingen moet worden beperkt of voorkomen. De 

speciale beschermingszones zijn vastgelegd in VLAREM II. 

Ja Bespreking in de discipline Lucht. 

Geluid 

Wet betreffende de bestrijding van de 

geluidshinder (18/07/1973), Richtlijn 

2002/49/EG van het Europese 

Parlement en de Raad van 25/6/2002 

en VLAREM II Hoofdstuk 2.2 

Milieukwaliteitsnormen voor geluid en 

beleidstaken ter zake 

Hoofdstuk 2.2 van VLAREM II bevat de 

milieukwaliteitsnormen voor geluid en beleidstaken ter zake, 

in uitvoering van de wet van 18 juli 1973 op de geluidshinder. 

VLAREM II werd verder aangepast voor omzetting van de 

richtlijn 2002/49/EG in de Vlaamse Wetgeving. 

Ja Bespreking in de discipline Geluid. 
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Natuurbehoud 

Decreet betreffende het natuurbehoud 

en het natuurlijk milieu (21/10/1997 

met wijziging 19/07/2002) en besluit 

van de Vlaamse regering houdende 

maatregelen ter uitvoering van het 

gebiedsgericht natuurbeleid of het 

‘Maatregelenbesluit’ (21/11/2003) 

Het decreet Natuurbehoud legt de algemene doelstellingen 

van het natuurbeleid in Vlaanderen uit. Basisprincipes zijn het 

stand-still-principe en het voorzorgsprincipe. In het decreet 

wordt het Vlaams Ecologisch Netwerk toegelicht. 

 

In uitvoering van het natuurdecreet werd 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 het VEN een aantal 

verbodsbepalingen.  

Het Maatregelenbesluit omvat o.a. algemene bepalingen 

betreffende natuurrichtplannen en speciale 

beschermingsvoorschriften voor VEN-gebieden. 

 

De Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn hebben de 

instandhouding van de biologische diversiteit binnen de EU tot 

doel. De Europese richtlijnen werden in het Vlaams 

natuurdecreet geïntegreerd. In het kader hiervan werden 

speciale beschermingszones afgebakend. 

 

Een aantal wijzigingen van de vegetatie is verboden, 

vergunningsplichtig of meldingsplichtig. Deze bepalingen zijn 

algemeen van toepassing. 

Ja Bespreking in de discipline Biodiversiteit. 
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Besluit van de Vlaamse Regering met 

betrekking tot soortenbescherming en 

soortenbeheer (15/05/2009)  

("het Soortenbesluit") 

De wettelijke bepalingen inzake soortenbescherming zijn te 

vinden in het Soortenbesluit van 15 mei 2009. In het 

Soortenbesluit wordt bepaald welke soorten dieren en planten 

beschermd zijn in het Vlaamse Gewest en welke wettelijke 

gevolgen verbonden zijn aan die beschermde status.  

 

Het Soortenbesluit van 15 mei 2009 bevat tevens de 

wettelijke basis voor het nemen van maatregelen inzake 

soortenbehoud. De meest prominente van die maatregelen is 

de mogelijkheid voor de bevoegde minister om 

soortenbeschermingsprogramma’s (SBP) vast te stellen.  

Ja Bespreking in de discipline Biodiversiteit. 

Soortenbeschermingsprogramma van 

het Antwerpse havengebied 

Het soortenbeschermingsprogramma van de Antwerpse 

Haven (MB 23 mei 2014 en MB 5 september 2019 ter 

verlenging) is een gebiedsgericht programma dat een 

bundeling van acties bevat voor de ontwikkeling en de 

instandhouding van paraplusoorten en hun meelifters. Het 

Havenbedrijf Antwerpen heeft zich in een overeenkomst met 

de Vlaamse overheid geëngageerd om borg te staan voor de 

uitvoering van de acties. Het SBP zorgt tevens voor een 

kader voor het bekomen van afwijkingen op de 

verbodsbepalingen van het Soortenbesluit. 

 

De geldigheid van het MB tot vaststelling van het 

soortenbeschermingsprogramma voor het Antwerpse 

havengebied van 23 mei 2014 werd verlengd tot en met 20 

februari 2020, maar de wettigheid van deze verlenging werd 

ter discussie gesteld in het kader van een annulatieprocedure 

voor de Raad van State die inmiddels beëindigd werd. Een 

tweede SBP is momenteel in opmaak, waarbij de visies en 

acties van het eerste SBP verder verankerd worden. Omdat 

het tweede SBP evenwel nog niet is gefinaliseerd, de 

verlenging van het eerste SBP juridisch ter discussie stond en 

deze verlenging in elk geval verlopen is, zullen de MER-

deskundigen zich in het kader van voorliggend project-MER 

uitsluitend baseren op de inhoud van het aan het SBP ten 

grondslag liggende Soortenbesluit.  

Ja Bespreking in de discipline Biodiversiteit. 
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Besluit van de Vlaamse Regering van 

23/07/1998 tot vaststelling van nadere 

regels ter uitvoering van het decreet 

van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

(het “Vegetatiebesluit”) 

Het vegetatiebesluit regelt de concrete bescherming van 

(verboden te wijzigen) vegetaties en kleine 

landschapselementen (KLE’s) en hoe of waarvoor er een 

verguning voor vegetatiewijzigingen kan of moet worden 

aangevraagd. 

Ja Bespreking in discipline Biodiversiteit. 

Nooddecreet of Decreet voor enkele 

bouwvergunningen waarvoor 

dwingende redenen van groot 

algemeen belang gelden (14/12/2001) 

en Besluit van de Vlaamse Regering 

d.d. 18 maart 2002 ter uitvoering van 

het compensatieplan van grote 

infrastructuurwerken in de 

Westerschelde en de Zeeschelde. 

Op de linkerscheldeoever zijn een aantal gebieden 

aangemeld als natuurcompensatiegebieden, ter compensatie 

van het verlies aan beschermde habitats in het Europees 

Habitat- en Vogelrichtlijngebied voor de realisatie van het 

Deurganckdok. 

Neen / 

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.  

Het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen 

wordt geregeld in het Bosdecreet evenals de kappingen, 

vergunningsvoorwaarden en eventuele compensaties.  

Ja Bespreking in de discipline Biodiversiteit. 

Bosdecreet (13/06/1990 met wijziging 

17/07/2002)  

Het Bosdecreet is een decreet dat werd uitgevaardigd op 13 

juni 1990 door het Vlaams parlement en tot doel heeft het 

behoud, de bescherming, het beheer en het herstel van de 

bossen en van hun natuurlijk milieu en de aanleg van de 

bossen te regelen. 

Ja Bespreking in de discipline Biodiversiteit. 

Conventie van Bern (20/04/1989) voor 

het behoud van wilde dieren en 

planten en hun natuurlijk milieu 

De Bern Conventie behandelt het behoud van wilde flora en 

fauna en hun natuurlijke habitats, in het bijzonder de soorten 

waarvan het behoud een samenwerking tussen verschillende 

landen vereist. 

Ja Bespreking in de discipline Biodiversiteit. 

Ramsar Conventie ter bescherming 

van voor watervogels belangrijke 

gebieden (1971) 

De Conventie van Ramsar betreft de bescherming van 

watervogels. 
Ja Bespreking in de discipline Biodiversiteit. 



 

16 juli 2021 

  

 PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

2-17 

Randvoorwaarde Toelichting 
Relevantie: 
ja of neen 

Verwijzing 

Verdrag van Bonn inzake 

bescherming van trekkende wilde 

diersoorten 

Het Verdrag van Bonn bevat bepalingen inzake de 

bescherming van bepaalde trekkende wilde diersoorten. 
Ja Bespreking in de discipline Biodiversiteit. 

Landschapszorg 

Conventie van Malta (La Valetta, 1992) Het Vlaams archeologisch erfgoedbeleid is gebaseerd op de 

Europese standpunten uit het Verdrag van La Valletta en 

steunt op de zorgplicht, die impliceert dat de eigenaar of de 

gebruiker zijn verantwoordelijkheid moet opnemen om de 

archeologische erfgoedwaarden die zich op hun gronden 

bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 

beschadiging en vernieling te behoeden. 

Er wordt in de eerste plaats gestreefd naar het behoud van de 

sites in situ. Daar waar behoud in situ niet mogelijk is, is het 

enige mogelijke alternatief een preventief archeologisch 

onderzoek van de bedreigde sites. 

Neen 

Bespreking in de archeologienota, die bij 

de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt 

gevoegd. 

Onroerend erfgoed decreet 

(12/07/2013) 

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet 4 mogelijke 

beschermingsstatuten: een beschermd monument, een 

beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd 

stads- of dorpsgezicht en een beschermde archeologische 

site. 

 

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet in 6 vastgestelde 

inventarissen. Hierin worden erfgoedobjecten opgenomen die 

niet beschermd zijn, maar wel waardevol zijn. Er is een 

inventaris voor bouwkundig erfgoed (gehelen en relicten), 

landschapsatlas, houtige beplantingen met erfgoedwaarde, 

historische tuinen en parken, archeologische zones. Er zijn 

een aantal rechtsgevolgen voor vastgelegd. 

 

Tot slot zijn er nog de erfgoedlandschappen. Een 

erfgoedlandschap is een groter ruimtelijk geheel van 

erfgoedelementen en –waarden, afgebakend in een RUP. 

Daarbij worden de maatregelen voor het behoud van de 

Ja 

Er bevinden zich geen beschermd onroerend 

erfgoed, vastgesteld bouwkundig erfgoed of 

elementen van de landschapsatlas ter hoogte 

van het projectgebied zelf. 

 

Bespreking in de discipline Landschap, 

bouwkundig erfgoed en archeologie. 
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erfgoedwaarden en -kenmerken ingeschreven in de 

stedenbouwkundige voorschriften. 

Mens 

Legionellabesluit (9/2/2007) 
Noodzaak tot opstellen legionella beheersplan en regelmatige 

monstername en analyse. 
Ja Bespreking in de discipline Mens. 

Binnenmilieubesluit 

In het Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen tot 

bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het 

binnenmilieu van 11 juni 2004, gewijzigd bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 13 juli 2018, kortweg het binnenmilieubesluit, 

zijn richtlijnen opgenomen die een gezond binnenmilieu omschrijven, 

dit onder de vorm van richtwaarden en interventiewaarden. 

Ja Bespreking in de discipline Mens. 

Klimaat 

Kyoto-protocol, Vlaams 

klimaatsbeleidsplan 2006-2012 en 

nationaal klimaatsbeleidsplan 

Beperking van emissies van CO2 en andere broeikasgassen Ja Bespreking in de discipline Klimaat. 

B. Vl. Reg. van 20 april 2012 inzake 

verhandelbare emissierechten voor 

broeikasgassen voor vaste 

installaties, luchtvaartactiviteiten en 

de inzet van flexibele mechanismen 

Implementatie verhandelbare emissierechten Ja Bespreking in de discipline Klimaat. 

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams 

Energie en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed. In het 

klimaatbeleidsplan worden de krijtlijnen uitgezet voor het 

klimaatbeleid in de periode 2024-2030. Het plan legt, in lijn met de 

door de EU voor België opgelegde doelstelling, het objectief vast om 

de broeikasgasemissies in Vlaanderen tegen 2030 met 35% te 

reduceren ten opzichte van 2005. Per sector wordt de vereiste 

inspanning in kaart gebracht en waar nodig wordt de 

broeikasgasdoelstelling omgezet in subdoelstellingen. Daarnaast 

Ja Bespreking in de discipline Klimaat. 
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bevat het plan ook de voornaamste maatregelen die nodig zijn om 

deze doelstelling te behalen en Vlaanderen op weg te zetten naar 

een koolstofarme toekomst. 

Materialendecreet (23/12/2011) en 

Vlaams Reglement betreffende het 

duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en Afvalstoffen 

(VLAREMA) (17/02/2012). 

Het Materialendecreet en het uitvoeringsbesluit VLAREMA bevatten 

alle bepalingen over afvalstoffen, materialen, grondstoffen, 

selectieve inzameling, vervoer en verwerking van afvalstoffen.  

Ja 
Bespreking in disciplines Klimaat en Hoofdstuk 

15. 

LULUCF Besluit nr. 529/2013/EU en 

LULUCF-Verordening (EU) 2018/841 

LULUCF is de afkorting van Land Use, Land Use Change and 

Forestry. Het LULUCF Besluit nr. 529/2013/EU trad in werking in juni 

2013. In dit besluit zijn boekhoudregels voor emissies en 

verwijderingen door de LULUCF-sector vastgesteld. De 

daaropvolgende LULUCF-Verordening (EU) 2018/841 trad in 

werking in juli 2018, bouwt voort op de bestaande boekhoudregels 

en moet deze bijwerken en verbeteren met het oog op de periode 

van 2021 tot en met 2030. 

Ja 

LULUCF leidt in de eerste plaats tot een 

verplichting van de overheid op 

regionaal/nationaal niveau. 

Bespreking in de discipline Klimaat. 
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2.3.3 Beleidsmatige randvoorwaarden 

In Tabel 2-2. wordt een overzicht gegeven van de beleidsmatige randvoorwaarden met enige relevantie voor 

de milieu-effectbeoordeling van het project. Telkens wordt aangegeven om welke reden één of andere 

randvoorwaarde relevant is en waar in het MER de randvoorwaarde verder zal besproken of beoordeeld 

worden. 
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Tabel 2-2. Overzicht van de beleidsmatige randvoorwaarden 

Randvoorwaarde Toelichting 
Relevantie: ja 
of neen  

Bespreking relevantie + Verwijzing 

Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen (RSV) (23/09/1997 

met wijzigingen 19/03/2004) 

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen 

en de Provincie Antwerpen. Ze leggen de krachtlijnen vast van 

het ruimtelijk beleid naar de toekomst toe en zijn tegelijk het 

referentiekader voor de gemeentelijke ruimtelijke 

structuurplannen. 

Ja 

Geen verdere bespreking, gelegen in 

havengebied, conform het GRUP ‘Afbakening 

Zeehavengebied Antwerpen’. 

Ruimtelijk Structuurplan 

Provincie Antwerpen (RSPA, 

10/07/2001) (2001-2007 en 

verlengd tot 2012) en partiële 

herziening van het RSPA 

(04/05/2011) 

RSPA – visie havengebied: 

• Ruimtelijke begrenzing havengebied 

• Verdere uitbouw van de haven, vnl. op linkeroever 

• Toegankelijkheid en bereikbaarheid vrijwaren 

• Verdichten, efficiënt benutten en hergebruiken van 
haventerreinen 

Ja 

Zeer beperkt gezien het project gelegen is in 

industriegebied. 

Bespreking in verschillende disciplines. 

Ruimtelijk Structuurplan Stad 

Antwerpen, vastgesteld op 

12/09/2006 

Ruimtelijk Structuurplan Stad Antwerpen – Richtinggevend 

deel - ‘De Havenstad’ – Doelstellingen: 

• Verbeteren bereikbaarheid en logistiek 

• Verbeteren interactie met de stad 

Ja 

Zeer beperkt, gezien het Ruimtelijk 

Structuurplan zich vooral richt op uitwisseling 

en/of interactie tussen de haven en de 

omliggende zones (stad, logistieke 

infrastructuur, …) en niet op de organisatie 

binnen de haven waar Project One plaatsvindt. 

MINA-plan 4: Vlaams 

milieubeleidsplan 2011-2015 

Het milieubeleidsplan (MBP) bevat 8 hoofddoelstellingen die 

de Vlaamse regering binnen 1 generatie wil bereiken. Deze 

worden verder vertaald in concrete doelstellingen voor de 

planperiode 2011-2015, voornamelijk m.b.t. biodiversiteit, 

klimaat, schone lucht, proper water en waterbodem, 

bodemverontreiniging en –bescherming, duurzame productie 

en consumptie, lokale leefkwaliteit. Het MBP bepaalt de 

hoofdlijnen van het milieubeleid dat door het Vlaamse Gewest, 

alsmede door de provincies en gemeenten in 

aangelegenheden van gewestelijk belang, dient te worden 

gevoerd. 

De primaire functie van het plan is het bevorderen van de 

doeltreffendheid, de efficiëntie en de interne samenhang van 

het milieubeleid op alle niveaus en terreinen. 

In 2017 is de verplichting opgeheven om een vijfjaarlijks 

milieubeleidsplan (MINA-plan) op te maken en daarom worden 

de doelen uit het laatste MINA plan 4 (2011-2015) niet meer 

Ja 

De thema’s die relevant zijn in het kader van 

dit MER zijn: 

• Goede toestand watersystemen (discipline 
Water) 

• Klimaat (klimaataspecten, zie discipline 
Klimaat) 

• Biodiversiteit (discipline Biodiversiteit) 

• Bodemverontreiniging (discipline Bodem) 
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Randvoorwaarde Toelichting 
Relevantie: ja 
of neen  

Bespreking relevantie + Verwijzing 

expliciet geëvalueerd. Meer en meer van deze MINA-plan 4 

doelstellingen worden vervangen door recentere 

beleidsplannen en/of door Europees beleid, bv. de 

Kaderrichtlijn Water, de Habitatrichtlijn, … . 

Klimaatplan provincie Antwerpen 

De provincie Antwerpen heeft doelstellingen vastgelegd in het 

Provinciaal Milieubeleidsplan 2008-2012, die als volgt werden 

vertaald in het Klimaatplan : 

1) in 2020 zijn we als organisatie klimaatneutraal 

2) in 2020 zijn minstens 20% van de gemeenten van de 

provincie als organisatie klimaatneutraal 

3) burgers worden gestimuleerd effectief een reductie te 

realiseren 

Ja Bespreking in de discipline Klimaat. 

Strategische plan voor de Haven 

van Antwerpen (19/05/2000) 

In uitvoering van het RSV en het havendecreet wordt voor de 

als poort geselecteerde zeehaven van Antwerpen een 

ruimtelijke visie ontwikkeld in een strategisch plan. 

Ja 

Op de rechter Scheldeoever heeft de Vlaamse 

Regering gekozen voor inbreiding en 

verdichting.  

 

Toegepast (zie § 1.1). Geen verdere 

bespreking 

Provinciaal 

natuurontwikkelingsplan 

Antwerpen (2004-2014) 

Vanuit haar regionale identiteit, het beschikbare 

instrumentarium en de leidraden stelt de provincie Antwerpen 

zich de volgende missie voor haar natuur- en 

landschapsbeleid: ‘Bescherming, herstel, ontwikkeling en 

duurzaam gebruik van natuur, bos, natuurlijk milieu en 

landschap vanuit en als noodzaak voor een duurzame 

samenleving’ 

Neen 
Er zijn geen specifieke acties geformuleerd 

voor de omgeving van het projectgebied. 

Bekkenbeheerplan 

Benedenscheldebekken  

Vlaanderen is ingedeeld in 11 rivierbekkens en voor elk bekken 

wordt een comité opgericht, dat is samengesteld uit een 

plenaire vergadering, een stuurgroep en niet gespecificeerde 

werkgroepen bevoegd voor waterkwaliteit, waterkwantiteit en 

ecologie. 

Ja 

Het projectgebied maakt deel uit van het 

Benedenscheldebekken. 

 

Bespreking in de discipline Water.  

Europees klimaat- en 

energiebeleid 2030 

In de conclusies van 23 en 24 oktober 2014 van de Europese 

Raad werden overkoepelende klimaatdoelstellingen 

voor 2030 aangenomen. 

Ja Bespreking in de discipline Klimaat. 
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Randvoorwaarde Toelichting 
Relevantie: ja 
of neen  

Bespreking relevantie + Verwijzing 

Europese Green Deal 

Tijdens de internationale klimaattop van eind 2019 (COP25 in 

Madrid) lanceerde de Europese Commissie haar ambitieus 

"European Green Deal" plan. Dit plan moet van Europa tegen 

2050 het eerste klimaatneutrale continent maken, met een 

netto-uitstoot van broeikasgassen die nul is. 

Ja Bespreking in de discipline Klimaat.  

Vlaamse klimaatstrategie 2050 

De Vlaamse Regering keurde op 20 december 2019 de 

Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed.  

De Europese Verordening over de governance van de energie-

unie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 

1 januari 2020, en daarna om de tien jaar, een 

langetermijnstrategie indient bij de Commissie met een 

perspectief van minstens dertig jaar. Binnen de Nationale 

Klimaatcommissie en ENOVER zijn werkafspraken gemaakt 

om België in staat te stellen aan deze verplichting tegemoet te 

komen. Zo werd afgesproken dat elk gewest een eigen 

strategie zal opstellen, die vervolgens zal samengevoegd en 

geïntegreerd worden in een Belgische strategie. Het Waals 

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben hun 

langetermijnstrategie reeds goedgekeurd. De Vlaamse 

Regering keurt nu de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed, die 

later aan de Europese Commissie zal worden genotificeerd als 

onderdeel van de Belgische klimaatstrategie 2050. Ze wordt 

overgemaakt aan de Nationale Klimaatcommissie en aan 

ENOVER. 

Ja Bespreking in de discipline Klimaat. 

Kyotoprotocol 

Klimaatakkoord van Parijs 

Nationaal klimaatplan 

Interfederaal Energiepact 

Vlaams klimaatplan 2013-2020 

(28/06/2013) 

Het Kyotoprotocol en de klimaatplannen regelen de 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.  

In principe is het klimaatplan op Vlaams niveau van toepassing 

op dit project, maar dit is sterk geïnspireerd en gedreven door 

de klimaatplannen, -akkoorden en -protocols op het hogere 

nationale of internationale niveau. 

Het nieuwe Vlaamse klimaatplan bestaat uit een 

overkoepelend luik en twee deelplannen:  

• het Vlaams Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen 

Ja Bespreking in de discipline Klimaat. 
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Randvoorwaarde Toelichting 
Relevantie: ja 
of neen  

Bespreking relevantie + Verwijzing 

• het Vlaams Adaptatieplan (VAP), om de effecten van de 
klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen. 

Verdrag van Espoo (25/2/1991, 

omgezet in Vlaanderen 

30/10/1997) 

Grensoverschrijdende effecten dienen bekeken te worden 

rekening houdend met de afstand tot de Nederlandse grens. 
Ja 

Grensoverschrijdende effecten worden 

geëvalueerd en apart samengevat. 

Luchtbeleidsplan 2030  

In dit plan worden de Vlaamse luchtdoelstellingen 

geformuleerd, gekaderd binnen de Europese beleidscontext en 

wordt aangegeven op welke manier deze doelstellingen zullen 

gerealiseerd worden. Voor alle relevante antropogene bronnen 

van luchtverontreiniging worden er maatregelen voorgesteld: 

de transportsector, verbranding- en procesemissies in de 

industrie, de gebouwenverwarming in de huishoudens en de 

tertiaire sector, het huishoudelijk gebruik van 

oplosmiddelhoudende producten en de landbouw. Het plan 

focust op de emissies en luchtverontreiniging van SOx, NOx, 

NH3 NMVOS, O3 en fijn stof en op vermestende en verzurende 

depositie.   

Ja Bespreking in de discipline Lucht. 

Luchtvaartadvieskaart 

Vlaanderen (april 2020) 

Informatie Vlaanderen biedt de nieuwe versie van de 

Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen aan, die vanaf 01/04/2020 

geldig is. Deze dataset bevat informatie van het Directoraat-

generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit. De 

luchtvaartadvieskaart moet gebruikt worden in de procedure 

voor het bekomen van een omgevingsvergunning. 

De Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen geeft aan wanneer er 

om advies moet verzocht worden bij het aanvragen van een 

omgevingsvergunning voor een constructie die omwille van 

haar hoogte boven het maaiveld een invloed kan hebben op de 

luchtvaart. Indien de hoogte van de geplande constructie, de 

op de kaart aangegeven hoogte overschrijdt, moet aan het 

Directoraat Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst 

Mobiliteit en Vervoer een advies gevraagd worden.  

Ja 

De kaart geeft aan dat t.h.v. het projectgebied 

voor constructies hoger dan 60 m, een advies 

moet worden gevraagd. 

 

Dit wordt opgenomen bij de aanvraag van de 

omgevingsvergunning, maar is niet relevant 

voor dit project-MER. 
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Randvoorwaarde Toelichting 
Relevantie: ja 
of neen  

Bespreking relevantie + Verwijzing 

Europese strategie 

langetermijnvisie voor een 

bloeiende, moderne, 

concurrerende en 

klimaatneutrale economie 

Het doel van deze langetermijnstrategie is het Europese 

engagement te bevestigen om het voortouw te nemen bij de 

wereldwijde klimaatactie en een visie te presenteren waarmee 

uiterlijk in 2050 broeikasgasneutraliteit kan worden bereikt via 

een sociaal rechtvaardige transitie en op kostenefficiënte wijze. 

In de strategie worden de kansen benadrukt die deze 

transformatie met zich meebrengt voor de Europese burgers 

en de Europese economie, maar worden tevens de in het 

verschiet liggende uitdagingen in kaart gebracht. De 

voorgestelde strategie is niet bedoeld om nieuwe 

beleidsmaatregelen in te voeren, noch is de Europese 

Commissie van plan de streefcijfers voor 2030 te herzien. De 

strategie is bedoeld om de route uit te stippelen voor het 

klimaat- en energiebeleid van de EU, en om te omschrijven wat 

de EU beschouwt als haar langetermijnbijdrage tot de 

verwezenlijking van de temperatuurdoelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs in overeenstemming met de 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN, wat 

op zijn beurt van invloed zal zijn op een breder scala van 

beleidsterreinen van de EU. De strategie geeft de aanzet tot 

een grondig debat met Europese besluitvormers en burgers in 

het algemeen over de vraag hoe Europa zich met het oog op 

de horizon van 2050 kan voorbereiden, gevolgd door de 

indiening, uiterlijk in 2020, van de Europese 

langetermijnstrategie bij het Raamverdrag van de VN inzake 

klimaatverandering. 

Ja Bespreking in de discipline Klimaat. 
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Randvoorwaarde Toelichting 
Relevantie: ja 
of neen  

Bespreking relevantie + Verwijzing 

Ministeriële instructie betreffende 

de beoordeling van de 

stikstofuitstoot van 

vergunningsaanvragen 

betreffende projecten of 

activiteiten met mogelijke 

betekenisvolle effecten op de 

habitatrichtlijngebieden 

Voor het passend beoordelen van de milieueffecten van 

stikstofuitstoot op speciale beschermingszones aangewezen in 

toepassing van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG), werd de 

voorbije jaren gebruik gemaakt van de voorlopige 

significantiekaders in de context van de Programmatische 

Aanpak Stikstof (PAS). Als gevolg van recente rechtspraak van 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen is de verdere 

toepassing van deze voorlopige significantiekaders niet meer 

aangewezen. In afwachting van de opmaak en goedkeuring 

van een definitieve stikstofaanpak biedt deze instructie de 

adviserende overheden een reeks richtlijnen die kunnen 

worden aangewend bij de voorbereiding van 

vergunningsbeslissingen en adviezen. Ook de impact van de 

recente rechtspraak op lopende vergunningsdossiers en hoe 

de adviesverlenende besturen daarmee kunnen omspringen, 

wordt toegelicht. 

Ja Bespreking in de discipline Biodiversiteit. 
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2.4 Administratieve voorgeschiedenis 

Specifiek voor de ontbossing en beperkte voorbereidende werken werd in 2019 een vergunningsprocedure 

gestart als een eerste fase van Project One. In oktober 2020 werd een omgevingsvergunning verleend. 

Deze vergunning werd vervolgens geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Op 25 februari 

2021 deed IOB afstand van deze vergunning ten gevolge van veranderingen in de scope van Project One. 

Deze terreinvoorbereiding maakt samen met de gehele aanlegfase en exploitatiefase van Project One, het 

voorwerp uit van de vergunningsaanvraag waarvoor voorliggend MER werd opgemaakt. 

In dit MER wordt in ieder geval rekening gehouden met onder meer het overleg, de adviesverleningen en de 

inspraakreacties die hebben plaatsgevonden tijdens de procedurestappen tussen 2019 en 2021 (zie 

hieronder). 

• 16 juli 2019: Indiening omgevingsvergunningsaanvraag met project-MER. 

• 15 oktober 2019: Goedkeuring project-MER door Team MER in het kader van de 
omgevingsvergunningsprocedure. 

• 7 november 2019: Verlening omgevingsvergunning door de deputatie van de provincie 
Antwerpen. 

• 6-7 december 2019: Indienen van beroepen tegen de provinciaal uitgereikte 
omgevingsvergunning. 

• 29 juli 2020: Toevoegen van een geamendeerd project-MER aan het geamendeerd 
vergunningsdossier. De aanvullingen aan het project-MER beoogden een 
alomvattend antwoord te bieden op de ontwikkelde argumentatie tijdens 
de beroepsprocedure. 

• 21 september 2020: Goedkeuring geamendeerde project-MER door Team MER. 

• 28 oktober 2020: Verlening omgevingsvergunning in beroep door de minister. 

• 6 november 2020: Aanspannen van een beroepsprocedure door 14 partijen (niet-
gouvernementele organisaties) tegen de verleende omgevingsvergunning 
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zij vragen daarbij tevens de 
schorsing van de omgevingsvergunning in afwachting van en definitieve 
beslissing over een eventuele vernietiging van de vergunning. 

• 13 november 2020: Schorsing van de verleende omgevingsvergunning door de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 

• 25 februari 2021: Afstand door IOB van de uitvoering van de verleende 
omgevingsvergunning. 

• 20 mei 2021: De Raad voor Vergunningsbetwistingen neemt akte van de verzaking aan 
de vergunning en verwijdert de vergunning uit het rechtsverkeer door 
deze te vernietigen. 
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3 PROJECTBESCHRIJVING 

3.1 Projectbeschrijving en -planning 

3.1.1 Project One 

Voor de projectbeschrijving maken we onderscheid tussen volgende fases van het project: 

• Aanlegfase: vegetatieverwijdering en algemene terreinwerken (nivellering, aanleg werfvoorzieningen),  

constructie van de productie-installaties, gebouwen en voorzieningen op de site. 

• Exploitatiefase: exploitatie van de ECR en ondersteunende infrastructuur, en periodieke 

onderhoudswerkzaamheden. 

Voor een beschrijving van het chronologische verloop van de realisatie van het project en de geplande 

vergunningen verwijzen we naar Hoofdstuk 1 Inleiding. 

Een ruwe planning voor de realisatie van het project is opgenomen in onderstaand schema: 

• Aanlegfase vanaf augustus 2022 tot maart 2026, volgens onderstaande indicatief verloop: 

• Verwijdering vegetatie: augustus-september 2022 

• Inrichting terrein en constructiewerken (werfvoorzieningen en contractordorp): september 2022 – 

januari 2025 

• Terreinvoorbereiding en nivellering ECR zone: november 2022 – december 2023 

• Funderingswerken en ondergrondse werken: januari 2023 – oktober 2024 

• Constructiewerken ECR en ondersteunende infrastructuur: maart 2023 – maart 2026 

• Constructiewerken administratief gebouw: juli 2023 – januari 2025 

• Testen deelinstallaties en opstart: november 2024 – juli 2026 

• Exploitatiefase is gepland vanaf juli 2026. 

Deze planning is in Figuur 3-1 weergegeven per kwartaal. Ze geeft een goed idee van het geplande verloop 

van het project, maar zal in de loop van het project opgevolgd worden en kan dan nog wijzigen. 

3.1.2 Kaaimuur 

Ter informatie is tevens de verwachte planning van de bouw van de kaaimuur vermeld (vergund en gebouwd 

door het Havenbedrijf). De bouw van de kaaimuur is gestart in maart 2021. Een eerste fase van de kaaimuur 

zal klaar zijn eind 2022, wat nodig is voor het aanvoeren van installatiedelen van de ECR-installatie in de 

loop van 2023-2024. Zie § 5.4.1 voor meer informatie over de kaaimuur. 
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Figuur 3-1: Voorlopige planning Project One (en aanleg kaaimuur)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Aanlegfase

Verwijderen vegetatie

Terreinvoorbereiding - Nivellering

Funderingswerken - Ondergrondse werken - 

Grondwaterbemaling

Constructiewerken: ECR en ondersteunende 

infrastructuur

Constructiewerken: administratief gebouw

Testen installaties

Exploitatiefase

ECR en ondersteunende infrastructuur

Aanlegfase kaaimuur

Fase 1 (Ligplaatsen 3&4)

Nodig voor aanvoer modules ECR

Fase 2 (Ligplaats 2)

Fase 3 (Ligplaats 1)
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3.2 Aanlegfase 

3.2.1 Werfvoorzieningen 

Er zijn voor de aanlegfase een aantal voorzieningen nodig om de werfactiviteiten mogelijk te maken. Voor de 

eerste stappen in de aanlegfase (vegetatieverwijdering en algemene terreinwerken) zullen dit eerder 

beperkte voorzieningen zijn, voor de verdere stappen in de aanlegfase is dit een uitgebreider contractordorp. 

3.2.1.1 Vegetatieverwijdering en algemene terreinwerken 

Er worden voor de vegetatieverwijdering en algemene terreinwerken tijdelijke werfzones met werfketen 

voorzien. 

Het betreft vrij beperkte voorzieningen zoals: 

• Kleine werfketen voor toegangscontrole (met chemisch toilet); 

• Werfketen voor 2 x 25 arbeiders (kleedruimtes, sanitair, …); 

• 2 stroomgeneratoren met stookolietank (5 000 l, enkelwandig met inkuiping); 

• Tijdelijke werfwegen (steenslag, 10 m breed) die de werfzones voor de terreinwerken bereikbaar maken. 

 

Van zodra dit mogelijk is (na vegetatieverwijdering, nivellering, …), worden verharde wegen aangelegd, die 

in de verdere aanlegfase en de latere exploitatiefase in gebruik blijven (zie verder). 

3.2.1.2 Verdere aanlegfase 

Voor de verdere aanlegfase wordt een contractordorp met parking en laydown zone ingericht in het 

noordelijk deel van het projectgebied (zie Figuur 3-2). Daarnaast zullen op enkele plaatsen in het zuidelijk 

deel lokale werfvoorzieningen geplaatst worden (zie Figuur 3-3). Dit gebeurt op plaatsen waar geen, of maar 

beperkte installaties gepland zijn (parking, zone voor fakkel, …). 

Ter hoogte van het contractordorp en de andere werfvoorzieningen worden onder meer sanitair, 

opslagloodsen en dieselopslag voorzien. Deze infrastructuur wordt aangelegd en opgericht in de laatste 

maanden van 2022 en in de loop van 2023 en zal aanwezig blijven gedurende de gehele aanlegfase, dus tot 

in 2026. 

Het grote contractordorp blijft ook na de aanlegfase permanent in gebruik voor contractoren tijdens geplande 

onderhoudsstilstanden. 

In totaal worden in grote lijnen volgende voorzieningen gepland (voorlopige inschatting): 

• Kantoorruimte voor ca. 400 personen; 

• Kleedruimte met lockers voor ca. 1 000 personen; 

• Eetruimte voor ca. 1 000 personen; 

• Opslagloodsen: 4 loodsen van 300 à 600 m² elk; 

• Dieselopslag: 9 keer 10 m³ diesel voor brandstofverdeelinstallaties en 10 keer 3 m3 voor 

noodstroomgeneratoren en mobiele generatoren. 

 

De locatie van het contractdorp, de werfketen en de laydown zones worden op onderstaande figuren 

weergegeven. Het contractordorp en de werfketen worden opgebouwd met containermodules 

(2 bouwlagen). Het sanitair afvalwater wordt opgevangen en per vrachtwagen afgevoerd voor externe 

behandeling. 
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Figuur 3-2: Overzicht contractordorp. 

 

 Legende 

 Werfvoorzieningen Administratief gebouw 

 Werfvoorzieningen Ethaankraker (ECR) 

 Werfvoorzieningen installaties nutsvoorzieningen 

 Werfvoorzieningen algemene projectleiding (IPMT) 

 Behandeling verontreinigd water (bemaling) 

Figuur 3-3: Overzicht tijdelijke voorzieningen en laydown zones in het zuidelijk deel van het projectgebied. 

 

Bij het inrichten van het terrein met werfvoorzieningen worden reeds de primaire verharde wegen op de site 

aangelegd. Deze wegen zullen instaan voor het interne transport van materialen tijdens de aanlegfase, maar 

blijven ook daarna in de exploitatiefase in gebruik. 
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3.2.1.3 Ruimte-inname werfvoorzieningen 

Voor het efficiënt uitvoeren van bouwwerkzaamheden is er, naast de oppervlakte ingenomen door het 

gebouw, de installatie of de constructie, ook ruimte nodig voor de hierboven beschreven voorzieningen, voor 

bepaalde voorbewerkingen en voor opslag van apparatuur en materialen. 

De evoluties in de planning van de constructiewerken resulteren in een aanlegfase waarbij over de gehele 

site ongeveer simultaan werken zullen plaatsvinden. Hierdoor is er ruimte nodig voor lokale 

werfvoorzieningen (laydown, …) naast de eigenlijke constructiezones waar de installaties worden gebouwd. 

Er is geen mogelijkheid om bepaalde constructiezones in de eerste fases van de aanlegfase voor tijdelijke 

werfvoorzieningen te gebruiken. 

De benodigde ruimte hangt af van de toegepaste bouwstrategie. Voor modulaire projecten, waarbij een deel 

van de constructiewerken vooraf wordt uitgevoerd op andere locaties, is minder werkruimte nodig dan voor 

ter plaatse gebouwde projecten. 

 
Verhouding tijdelijke werkruimte / 
bouwoppervlakte 

Modulair project 1 – 1,5 

Ter plaatse gebouwd project 2 - 3 

 

Naast deze ruimte ter hoogte van de werf, is bijkomende ruimte nodig op andere locaties voor de bouw van 

de modules. 

Uitgaande van bovenstaande aannames kan volgende inschatting worden gemaakt van de benodigde 

ruimte voor de tijdelijke werfzones. 

 Bouwoppervlakte (m²) Factor Tijdelijke werkruimte 

Procesinstallaties 330 000 1 – 1,5 330 000 – 495 000 

Administratieve zone 22 000 2 - 3 44 000 – 66 000 

Totaal nodig 352 000  374 000 – 561 000 

Totaal beschikbaar   245 000 

 

De beschikbare ruimte van 245 000 m² zoals vermeld in bovenstaande tabel, bevindt zich hoofdzakelijk ter 

hoogte van het contractordorp in het noordelijke deel van het projectgebied. 

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat de beschikbare ruimte niet volstaat om de bouwfase van het project 

op een normale wijze uit te voeren. Voor een vlotte uitvoering zullen in de nabije omgeving nog andere 

terreinen gebruikt worden, waarmee rekening zal moeten worden gehouden in de werforganisatie. Dit is een 

van de belangrijke redenen waarom delen van de installaties als modules worden gebouwd buiten de site. 

Deze modules, grotere apparaten en andere installatiedelen worden hetzij opgeslagen bij 

fabrikanten/leveranciers, hetzij tijdelijk worden opgeslagen op andere sites in de nabije omgeving. Kleinere 

onderdelen en bulkmaterialen, zoals kabels, leidingspoelen, isolatiematerialen en staalconstructie-

onderdelen worden eveneens op andere sites in de nabije omgeving afgeleverd en vervolgens dagelijks of 

wekelijks in kleinere hoeveelheden naar de werfsite worden gebracht. 
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3.2.2 Vegetatieverwijdering 

Zoals aangegeven in de inleiding, is vrijwel het volledige beoogde terrein momenteel braakliggend en 

begroeid met diverse vegetaties. De footprint van de installaties, het contractordorp en laydown zone van 

Project One toont aan dat noodzakelijkerwijs het volledige terrein zal ingenomen worden. Het volledige 

beoogde terrein moet daardoor vrijgemaakt worden van vegetatie. 

De ontwikkelingen tijdens het ontwerp van Project One hebben geleid tot een daling van de oppervlakte van 

de ontbossing en het landgebruik. 

Als groenzone wordt de bomenrij langs het kanaaldok ter hoogte van het contractordorp behouden.   

De vegetatieverwijdering en uitfrezen van de boomstronken duurt ca. 2 maanden. Volgende 

projectgeïntegreerde maatregelen worden genomen om de impact op het westelijk gelegen 

Vogelrichtlijngebied Galgenschoor en de impact op mogelijke broedvogels tegen te gaan (zie Hoofdstuk 11 

Biodiversiteit voor meer informatie): 

• De vegetatieverwijdering wordt aangevat en afgerond buiten het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 

15 juli; 

• De hakselaar wordt niet aan de westelijke zijde van beide projectgebieden geplaatst, zodat de 

verstoringsimpact van deze machine niet zal reiken tot het Galgenschoor. 

 

In Hoofdstuk 11 Biodiversiteit worden ook de projectgeïntegreerde maatregelen beschreven, die tijdens de 

aanlegfase genomen zullen worden om te voorkomen dat beschermde soorten zich zouden vestigen. Het 

gaat onder meer om intensieve controles door een bewakingsfirma, het vermijden van steile zandwanden en 

het voorkomen van poelen.  

3.2.3 Geosonderingen, proefboringen en proefsleuven 

Tijdens eerdere voorbereidende onderzoeken werden reeds op een aantal plaatsen geosonderingen en 

proefboringen uitgevoerd en werden proefsleuven gegraven. Geosonderingen en proefboringen gebeuren 

voor het geotechnisch onderzoek en voor het onderzoek van de mogelijke aanwezigheid van explosieven. 

Proefsleuven worden gegraven voor identificatie van ondergrondse leidingen. 

Voortbouwend hierop zullen in zones waar men nog niet kon boren of graven door aanwezigheid van 

bomen, verdere geosonderingen en proefboringen uitgevoerd en proefsleuven gegraven worden.  

Op basis van de boringen die reeds zijn uitgevoerd, is de ervaring dat er geen bronbemalingen moeten 

gebeuren bij het uitvoeren van geosonderingen en proefboringen.  

De proefsleuven hebben een gemiddelde lengte van 10 tot 12 meter. Voor een aantal proefsleuven is hierbij 

mogelijk een beperkte bronbemaling nodig. Het opgepompte water wordt bemonsterd naar de mogelijke 

verontreinigingsparameters. Er wordt een mobiele waterzuivering voorzien indien nodig, om te kunnen 

voldoen aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater (bijlage 2.4.1 VLAREM II). Wanneer na de 

voorzuivering aan de grondwatermilieukwaliteitsnormen voldaan kan worden, zal men het bemalingswater 

over het terrein laten vloeien, waardoor het uiteindelijk terug in de grond zal kunnen infiltreren. Zie Hoofdstuk 

9 Water voor meer informatie over de proefsleuven. 
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3.2.4 Grondverzet 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geschatte volumes grond die worden afgegraven en 

aangevuld. Deze volumes worden in volgende paragrafen toegelicht. 

Tabel 3-1. Geschatte grondverzet 
 Af te graven grond (m³) Aan te vullen grond (m³) 

 Totaal 
afgraven 

Af te voeren 
Herbruikbaar 

voor 
aanvulling 

Totaal 
aanvullen 

Hergebruik 
van afgraving 

Aan te voeren 

Teelaarde 228 500 228 500     

Nivellering  
(“cut and fill”) 

152 000 29 500 122 500 203 000 122 500 80 500 

Na nivellering 423 500 143 000 280 500 280 500 280 500  

Voor omrekening naar het gewicht af te voeren grond wordt uitgegaan van een dichtheid van 1,8 ton/m³. 

3.2.4.1 Teelaarde 

Na de vegetatieverwijdering wordt de bovenste ca. 30 cm van de bodem afgegraven en verwijderd. Het gaat 

hierbij om de teelaarde met organische resten die niet herbruikbaar is voor de latere nivellering van het 

terrein. 

De grondafvoer (teelaarde) gebeurt over een periode van ca. 6 maanden en hoofdzakelijk via het Kanaaldok 

B2. Mogelijk moeten specifiek verontreinigde gronden afgevoerd worden naar een aparte verwerker via de 

weg. Er wordt ingeschat dat ca. 90% van de grondafvoer via het water en 10% van de grondafvoer via de 

weg zal gebeuren: 

• Voor het scheepstransport wordt uitgegaan van het gebruik van duwkonvooien van 6 400 ton. 

De Antwerpse havendokken hebben CEMT-klasse VIb. Dit betekent dat er duwkonvooien met 2x2 

bakken naast elkaar kunnen varen. Dit betekent een laadvermogen van 6 400 tot 12 000 ton per konvooi. 

Mogelijk worden voor het grondtransport ook andere types binnenschepen ingezet. Daar de emissies 

vooral bepaald worden door de hoeveelheid getransporteerde gronden, is de aanname van het type 

binnenschip of konvooi hier van ondergeschikt belang. Bij de evaluatie van de emissies en effecten 

(disciplines Geluid, Lucht, Klimaat) wordt waar nodig met een worst case aanname gewerkt. 

• Een dumper (vrachtwagen voor grondtransport) heeft een laadvermogen van 40 ton. 

Met een benodigde grondafvoer van 228 500 m³ of 411 000 ton (1,8 ton/m³), kan de verkeersgeneratie voor 

de grondafvoer gedurende 6 maanden (Q4 2022 – Q1 2023) ingeschat worden als volgt: 

• 90% per schip: 

• ca. 58 duwkonvooien (gerekend met minimum laadvermogen); 

• gemiddeld komt dit neer op 2 à 3 duwkonvooien per week; 

• 10% over de weg: 

• ca. 1 029 dumpers; 

• gemiddeld komt dit op 8 à 9 dumpers per dag. 

3.2.4.2 Nivellering 

De eigenlijke nivellering start na het verwijderen van de teelaarde en bestaat erin om hoger gelegen delen 

uit te vlakken en de lager gelegen delen aan te vullen. Deze werken nemen ongeveer 4 maanden in beslag. 

De afgraving in functie van de nivellering bedraagt gemiddeld ca. 30 cm. Lokaal zijn afgravingen mogelijk tot 

maximaal ca. 3 m, al is dit wel steeds erg plaatselijk. De geplande werkzaamheden vinden volledig plaats in 

het ophogingspakket uit de jaren 1960. Het noordelijk deel van het projectgebied wordt volledig op niveau 

7,6 m TAW genivelleerd. Figuur 3-4 geeft aan op welke niveaus de verschillende zones van het zuidelijk 

deel genivelleerd worden.  

De benodigde hoeveelheden grondverzet en de eraan gekoppelde verkeersgeneratie worden weergegeven 

in Tabel 3-2. Voor de aan te voeren grond wordt, in overleg met het Havenbedrijf Antwerpen, uitgekeken 

naar gronden die op dat moment van andere projecten beschikbaar zijn op zo kort mogelijke afstand. Er 
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wordt vanuit gegaan dat zowel aan- als afvoer van grond voor 90% over het water kan gebeuren en voor 10 

% over de weg. Deze grondtransporten worden gespreid over ongeveer 6 maanden (Q2-3 2023). 

 

Tabel 3-2. Benodigde hoeveelheid grondverzet i.k.v. nivelleringswerken (excl. afgraven teelaarde) 

Vervoersmodus Grond af te voeren Grond aan te voeren 

Totaal (m³) 29 500 80 500 

Totaal transport (ton) 53 100 144 900 

per schip (ton) 47 790 130 410 

aantal scheepskonvooien van 6 400 ton 8 21 

per vrachtwagen (ton) 5 310 14 490 

aantal vrachtwagens van 40 ton 133 363 

 

In de zones K1, K2 en L1 wordt een drainage voorzien (zie § 3.4.4), die zal voorkomen dat te hoge 

grondwaterstanden kunnen optreden in regenrijke periodes. 

 

 
Figuur 3-4: Grondplan nivellering zuidelijk deel van het projectgebied(alle hoogteniveaus worden aangeduid in m TAW) 
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3.2.4.3 Grondverzet na nivellering 

Tijdens de verdere aanlegfase zal nog grondverzet optreden bij diverse grondwerken (funderingswerken, 

aanleg ondergrondse voorzieningen, opvangbekkens, …) verspreid over het terrein. Een deel van de daarbij 

afgegraven grond wordt gebruikt om grondaanvullingen te doen na de aanleg van de ondergrondse 

constructies.  

De benodigde hoeveelheden grondverzet worden weergegeven in Tabel 3-1. Deze cijfers zijn een worst 

case inschatting. Mogelijk kan door een ‘slimme’ planning van de diverse grondwerken een deel van de 

hierboven vermelde af te voeren gronden (143 000 m³) gebruikt worden op de site, bv. door in de 

voorgaande fase van de nivellering (zie hoger) minder grond aan te voeren. Dit is enkel mogelijk als voor 

bepaalde terreindelen de nivellering kan uitgesteld worden, zodat deze samenvalt met de latere graafwerken 

voor funderingen. 

De afvoer zal gespreid verlopen over de aanlegfase, vooral tussen Q2 2023 en Q3 2024. 

Er wordt vanuit gegaan dat zowel aan- als afvoer van grond voor 90% over het water kan gebeuren en voor 
10 % over de weg. 

3.2.4.4 Grondopslag – Tijdelijke opslagplaatsen (TOP) 

Er worden tijdelijke opslagplaatsen (TOP’s) voorzien voor het stockeren van grond en puin. Deze worden 

ingericht cf. de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Ter hoogte van deze TOP’s worden maatregelen 

genomen om stofemissie (tijdens droge periodes) en eventuele bodemverontreiniging te voorkomen. Ook 

worden projectgeïntegreerde maatregelen genomen om broeden van de Oeverzwaluw te voorkomen (zie 

Hoofdstuk 11 Biodiversiteit).   

Werfgebonden tijdelijke opslag van de uitgegraven gronden vindt plaats op verschillende locaties binnen de 

werfzone, mogelijk aangevuld met een vaste (overslag)locatie.  

Om verontreiniging van afstromend hemelwater te voorkomen, worden de eventueel te zwaar verontreinigde 

gronden afgedekt, op aanduiding van de bodemdeskundige. 

Zie Hoofdstuk 8 Bodem voor meer details over grondopslag. 

3.2.5 Mobiliteit 

Materialen 

De grotere installatiedelen op het terrein worden grotendeels op sites buiten de Antwerpse Haven 

opgebouwd, zodat overlast naar de naburige omgeving gereduceerd wordt en het aantal 

transportbewegingen beperkt. Dit gebeurt in modules die transporteerbaar zijn per schip. De installaties 

worden daarvoor als het ware opgeknipt in modules die tot enkele tientallen meter lang, breed en hoog 

kunnen zijn en tot maximaal 9 000 ton zwaar. Het transport van deze modules naar Antwerpen gebeurt per 

schip tot aan de kade aan het terrein van Project One. Er zal een deel van de kade ingericht worden opdat 

ontvangst van deze modules mogelijk is. Het verplaatsen van de modules vanop het schip naar de juiste 

plaats op de site gebeurt met zware kranen en gespecialiseerde zware voertuigen. De wegen op de site die 

daarvoor aangelegd worden, zijn aangepast voor dit zware transport. 

Naast de modules worden ook een aantal van de grotere apparaten en andere installatieonderdelen per 

schip aangevoerd. 

Deze modules, apparaten en installatieonderdelen worden met grotere en kleinere schepen aangevoerd, die 

vaak verschillende modules tegelijk aanvoeren. Het aantal verwachte scheepstransporten hiervoor is: 

• 5 à 10 zeeschepen (‘Wide Deck Carriers’), 

• 50 à 75 binnenschepen. 

Daarnaast worden kleinere installatiedelen en allerlei materialen over de weg aangevoerd. 
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Werfpersoneel 

Er wordt verwacht dat tijdens de drukste maanden van de aanlegfase dagelijks tot ca. 2 500 werknemers 

zich  zoveel mogelijk via collectieve transportmiddelen, georganiseerd door de aannemers, van en naar het 

projectgebied zullen verplaatsen. Op de werfsite zullen geen overnachtingsmogelijkheden zijn. Voor meer 

gedetailleerde gegevens hierover verwijzen we naar Hoofdstuk 10 Mobiliteit. 

3.2.6 Bemalingen 

Tijdens de aanlegfase zal, vooral in de fase van funderingswerken en bij aanleggen van constructies onder 

het maaiveld (opvangputten, ondergrondse kabels en leidingen, …), bemaling nodig zijn. Er zal mogelijk ook 

een beperkte bronbemaling nodig zijn bij het uitgraven van een aantal proefsleuven (zie § 3.2.3). Niet-

verontreinigd bemalingswater wordt afgeleid naar het Kanaaldok. Verontreinigd bemalingswater wordt 

afgevoerd naar een (mobiele) waterzuiveringsinstallatie, waarna het effluent wordt geloosd op het 

Kanaaldok. 

Voor een meer gedetailleerde voorstelling van de geplande bemalingen verwijzen we naar Hoofdstuk 9 

Water. In deze discipline wordt verder geëvalueerd met welke milderende maatregelen de invloedszone van 

de gehele bemaling beperkt wordt (infiltratie van niet-verontreinigd water en/of isolatie met damwanden (of 

equivalente techniek)). 

3.2.7 Paalfunderingen 

Voor de stabiliteit van de installaties is het nodig om deze op paalfunderingen te plaatsen. Zie Hoofdstuk 8 

Bodem voor meer informatie. 

3.3 Exploitatiefase  

3.3.1 Ethaankraker (ECR)  

3.3.1.1 Algemeen 

De ethaankraker (ECR) is voorzien in het zuidelijk deel van het projectgebied, en is één van de meest 

innovatieve, efficiënte en duurzame kraakinstallaties ter wereld. De ethaankraker zal een productiecapaciteit 

hebben van 1 450 000 ton/jaar ethyleen. 

Wanneer er op korte termijn een tekort is aan ethaan als grondstof, kan propaan gedeeltelijk worden 

gebruikt als back-up grondstof – de ECR kan namelijk worden gevoed met een mengsel van ongeveer 20% 

propaan en 80% ethaan. 

De belangrijkste onderdelen van de ECR zijn (zie Bijlage 9) : 

• Hoofdeenheden: 

• een ovensectie; 

• een water quench en verdunningsstoom productie; 

• een compressie en alkalische behandeling; 

• het scheidingsgedeelte. 

• Bijkomende ondersteunende eenheden: stoom en condensaat, slop- en afvalwatersysteem. 

 

In het scheidingsgedeelte van de ECR worden, behalve zuiver ethyleen, ook andere fracties waaronder 

zuiver propyleen bekomen (zie Tabel 3-5). Men zal in het scheidingsgedeelte ook extern aangevoerde 

propyleen kunnen toevoegen. Het betreft zogenaamd ‘chemical grade’ propyleen met een minder hoge 

zuiverheidsgraad dan het ‘polymer grade’ propyleen dat bij Project One bekomen wordt. Het ‘chemical 

grade’ propyleen wordt op deze manier verder gezuiverd tot ‘polymer grade’ propyleen, waarbij de 

onzuiverheden verwijderd worden en in andere fracties terechtkomen. Project One plant 230 500 ton/jaar 

zuiver (polymer grade) propyleen op deze wijze te produceren. 
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3.3.1.2 Ovensectie 

Het ethaan wordt gemengd met verdunningsstoom en een ethaanrijke recycle stroom om een geschikt 

reactiemengsel te bekomen. Dit wordt parallel doorheen de ovens geleid. 

De ovensectie bestaat uit 6 parallel opgestelde ovens. Ze staan in 3 paren opgesteld, waarbij elk paar 

bestaat uit twee gespiegelde ovens die ‘rug aan rug’ zijn geplaatst. De werking en capaciteit van de 6 ovens 

is verder identiek. Elke oven bestaat uit een radiatie-sectie en een convectie-sectie. In de radiatie-sectie 

vindt de omzetting van ethaan naar ethyleen en bijproducten (high value chemicals) plaats. De reacties 

vinden plaats op hoge temperaturen in buisreactoren (coils). De hoge temperaturen worden bereikt door 

verbranden van stookgas in branders. Om brandstofverbruik te minimaliseren wordt de aangezogen lucht 

voorverwarmd met restwarmte. 

Na verloop van tijd ontstaat er cokesafzetting aan de binnenkant van deze coils. De vorming van deze cokes 

wordt zoveel mogelijk vertraagd door onder meer gepast coil materiaal, verdunning van het 

koolwaterstofreactiemengsel met stoom en toevoeging van zwavelcomponenten aan het reactiemengsel, 

maar kan niet volledig vermeden worden.  Deze cokes vormen een isolatielaag aan de binnenkant van de 

coils. Wanneer deze isolatielaag te dik wordt, benadert de wandtemperatuur van deze coils zijn structurele 

limiet en moet de cokeslaag verwijderd worden. 

Wanneer het reactiemengsel de coils verlaat, wordt het zo snel mogelijk afgekoeld om verdere reactie tegen 

te gaan. Dit wordt gedaan in warmtewisselaars die stoom op hoge druk produceren met de uitgewisselde 

warmte. 

In de convectie-sectie wordt het rookgas, geproduceerd bij verbranding van de brandstof in de branders, via 

een opeenvolging van warmtewisselaars naar de schoorsteen geleid door een elektrisch aangedreven 

ventilator. Deze sectie is zo ontworpen dat het maximum van de restwarmte in het gas gerecupereerd wordt. 

3.3.1.3 Water quench en verdunningstoom productie 

In de water quench-sectie wordt de restwarmte uit het procesgas, die niet omgezet kan worden in stoom, 

verwijderd door direct contact met proceswater. Hierdoor wordt de verdunningstoom die zich in het 

reactiemengsel bevindt, gecondenseerd samen met de zwaardere koolwaterstofcomponenten (C5+ fractie 

en pyrolyse olie), waarna de oliefase van de waterfase wordt gescheiden in een vloeistof-vloeistof scheider. 

Cokes en teer worden in deze sectie ook uit het reactiemengsel gezuiverd. Het proceswater wordt verder 

gebruikt om processtoom (verdunningstoom) te produceren.  

3.3.1.4 Compressie en alkalische behandeling 

In de compressiesectie wordt het procesgas samengedrukt tot een druk die nodig is voor de verdere 

productscheiding. 

In de alkalische behandeling worden zure gassen (H2S, CO2, …) uit het procesgas geneutraliseerd en 

verwijderd met NaOH (natriumhydroxide). Er ontstaat een specifieke afvalwaterstroom (zogenaamde ‘spent 

caustic’) die de zure componenten en een overschot NaOH bevat. Deze afvalwaterstroom krijgt in de 

waterzuivering een aparte voorbehandeling. 

3.3.1.5 Scheidingsgedeelte 

In het scheidingsgedeelte wordt het procesgas gescheiden in zijn verschillende componenten die dan 

opgezuiverd worden tot producten die voldoen aan vastgelegde specificaties, voornamelijk door destillatie. 

Eerst wordt het procesgas verder afgekoeld en gedroogd. Dan worden alle componenten met twee of minder 

koolstofatomen gescheiden van de componenten met ten minste drie koolstofatomen. De stroom van twee 

of minder koolstofatomen bevat de component acetyleen, deze wordt in de C2-hydrogenatie naar ethyleen 

gereageerd. Deze stroom wordt vervolgens zeer sterk afgekoeld. Op deze lage temperaturen kan het 

stookgas (mengeling van vooral methaan en waterstof) van de componenten met twee koolstofatomen 

gescheiden worden. Het resterende tailgas wordt als stookgas naar de ovens en stoomketels gestuurd om 

verbrand te worden. De stroom met twee koolstofatomen is een mengeling van ethaan en ethyleen. Deze 
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twee componenten worden vervolgens van elkaar gescheiden. Ethyleen wordt als eindproduct aan de grens 

van de ethaankraker afgeleverd. Ethaan wordt als recycle stroom terug naar de ovens gestuurd als voeding. 

Uit de stroom met minstens drie koolstofatomen worden eerst de componenten met precies drie 

koolstofatomen gehaald. Dit mengsel bestaat vooral uit propaan en propyleen. Een klein gedeelte aan di-

olefines bevindt zich ook in het mengsel. Deze worden gehydrogeneerd in de C3 hydrogenatie. Deze C3-

mengstroom wordt samengevoegd met aangevoerd ‘chemical grade’ propyleen. Dit is minder zuiver 

propyleen (ca. 95% zuiver), dat nog andere koolwaterstoffen bevat. Vervolgens wordt de mengstroom naar 

de C3-splitter gestuurd voor verdere opzuivering. In de C3-splitter worden enerzijds propyleen en anderzijds 

propaan en andere koolwaterstoffen gescheiden. Propaan kan naar de ovens teruggevoerd worden. Het 

propyleen wordt bekomen in een zeer zuivere vorm (‘polymer grade’ propyleen, ca. 99,5% zuiver) en wordt 

via pijpleidingen afgevoerd als één van de eindproducten van de kraker. 

Na de afscheiding van de componenten met 3 koolstofatomen blijft een mengeling over van componenten 

met ten minste 4 koolstofatomen. Deze mengeling wordt als laatste stap gesplitst in een C4 mengeling en 

een C5+ mengeling. Deze stromen worden opgeslagen en afgevoerd, ook als eindproducten. 

3.3.2 Lokale nutsvoorzieningen 

3.3.2.1 Stoom en condensaat 

Zoals vermeld in de ovensectie, produceert de stoomkraker stoom bij de afkoeling van het procesgas. Deze 

stoom wordt intern gebruikt voor het aandrijven van turbines en voor het leveren van warmte in verschillende 

warmtewisselaars. Het teveel aan stoom dat in de ECR geproduceerd wordt door recuperatie van warmte, 

wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit (zie § 3.4). 

3.3.2.2 ECR Koeltorens 

Er wordt een onafhankelijk koelsysteem voorzien voor de ECR. Het is een open systeem met ‘induced draft’ 

of geforceerde luchtstroom (omgevingslucht, ventilatoren). Het afgekoelde water wordt naar de 

proceswarmtewisselaars gepompt. 

3.3.2.3 Slopsysteem en afvalwatersysteem 

In het slopsysteem wordt de inhoud van een bepaald procesdeel geledigd bij een processtoring of 

onderhoudswerken. 

Het afvalwatersysteem bestaat uit 2 delen: 

a) het afvoersysteem voor continu verontreinigd (proces)water;  

b) het occasioneel verontreinigd water, vooral afkomstig van hemelwater dat op bepaalde proces-zones valt.   

 

De spent caustic stroom (zwaar belaste afvalwaterstroom afkomstig van de alkalische behandeling met 

NaOH) wordt apart afgeleid naar een specifieke voorbehandeling, vooraleer verder in de centrale 

waterzuivering verwerkt te worden. 

3.3.2.4 ECR Fakkelsysteem 

Voor een beschrijving van de fakkels verbonden aan de ECR verwijzen we naar § 3.4.11 . 
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3.4 Nutsvoorzieningen en ondersteunende infrastructuur 

3.4.1 Opslag 

3.4.1.1 Cryogene tank 

Ethaan is gasvormig bij omgevingstemperatuur, en daarom gebeurt de opslag bij zeer lage temperatuur 

(-88,5 °C of lager) in een zogenaamde cryogene tank. Deze tank heeft een dubbele houder, met name een 

enkelwandige metalen tank binnen een secundaire betonnen tank (met metaal bekleed). Als derde 

bescherming wordt een aarden berm voorzien met grind als bodemlaag. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voornaamste karakteristieken van de cryogene tank. Gezien 

de afmetingen zal deze tank, naast de ECR-procesinstallaties, bij de meest in het oog springende elementen 

behoren op de site. 

Tabel 3-3: Karakteristieken cryogene tank  

Product 
Maximaal 
opslagvolume 

Diameter tank Hoogte tank 
Opslag-
temperatuur 

Ethaan 197 000 m³ Ca. 90 m Ca. 31 m - 88,5 °C 

 

De cryogene tank is voorzien van een boil off gas systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de inhoud van de 

tank vloeibaar is en de druk in de tank onder controle blijft. Door warmteverliezen (vanuit de omgeving naar 

de tank) en tijdens het vullen, wordt er een hoeveelheid gas verdampt. Om de druk in de tank onder controle 

te houden, dient dit verdampte gas gecomprimeerd en terug gecondenseerd te worden. 

Bij het vullen van de tank vanuit een schip, verdampen grotere hoeveelheden gas, die niet in het boil off gas 

systeem kunnen worden gecondenseerd. Deze gasstroom wordt afgeleid naar de stoomketels, waar het gas 

wordt ingezet als brandstof. 

De cryogene tank is tevens op grondfakkels aangesloten als veiligheidsvoorziening (zie § 3.4.11). 

3.4.1.2 Andere opslag 

De voornaamste opslag van nevenproducten en andere chemicaliën is: 

• Opslag van C3  en C4 nevenproducten in geterpte druktanks; deze druktanks worden niet onder het 

maaiveld geïnstalleerd, maar boven het maaiveld en worden afgedekt met een laag aarde; 

• Opslag van C5+ nevenproducten (atmosferische tank) en pyrolyse olie in twee gesloten, atmosferische 

tanks (adem- en werkingsemissies worden gemilderd door dampretourleidingen en gaszuivering die 

gemeenschappelijk is voor beide tanks); 

• Opslag van chemicaliën en gasflessen voor de processen, waterzuivering, waterbehandeling, …. Het 

betreft diverse, eerder kleine tanks en chemische opslagplaatsen, die op enkele plaatsen op het terrein 

voorzien worden. 

  



 

16 juli 2021 

  

 PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

3-12 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de opslagtanks met verwachte opgeslagen volumes 

op de site van Project One.  

Tabel 3-4: Overzicht opslagtanks 

Product  Capaciteit (m³) 

Ethaan Cryogeen 197 000 

C3-KWS Druktank - bullet 3 x 2 000 

Propyleen (Polymer Grade) - PGP Druktank - bullet 2 x 2 000 

C4 KWS import Druktank - bullet 2 x 2 000 

C4 KWS export Druktank - bullet 3 x 2 000 

C5 Atmosferische tank 6 600 

Pyrolyse olie Atmosferische tank 2 x 137 

DMDS (dimethyldisulfide) Druktank 40 

Ammoniak (< 25%) Atmosferische tank 55 

Zwavelzuur Atmosferische tank 2 x 5 en 1 x 184 

Methanol Atmosferische tank 56 

Wasolie Atmosferische tank 56 

Diesel Atmosferische tank 4 x 7 en 7 x 3 

Recovered oil Atmosferische tank 2 x 300 

NaOH Atmosferische tank 402 

Na2PO4 / Na3PO4 Atmosferische tank 25 

Nalco purate Atmosferische tank 2 x 5 

Al deze opslagtanks worden voorzien van de in de wetgeving voorgeschreven bodembeschermende 

maatregelen (vloeistofdichte verharding, inkuiping, opvang van mogelijk verontreinigd regenwater, 

overvulbeveiliging). 

3.4.2 Verladingen en transport 

3.4.2.1 Algemeen 

In onderstaande tabel zijn de verwachte hoeveelheden aan- en afgevoerde producten aangegeven, alsook 

de wijze waarop ze worden aan- en afgevoerd en verladen. 

De aanvoer bestaat vooral uit ethaan. Er worden daarnaast ook propyleen en een fractie C4 

koolwaterstoffen aangevoerd. Deze worden, samen met gelijkaardige nevenproducten die in de ECR 

ontstaan, behandeld en afgevoerd. 
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Tabel 3-5: Aan– en afgevoerde producten naar en vanuit de installaties 

Product Voorkomen 
Materiaalstroom 
per jaar (ton/jaar) 

Transportwijze 
Aantal 
transporten 
per jaar 

Aanvoer 

Ethaan 
Cryogeen – 

vloeibaar 
1 910 000 Zeeschepen 37 

Propyleen (chemical grade – 

ca. 95% zuiver) 
Gas 200 000 

Binnenschepen 

(1 000 à 2 000 ton) 
100 à 200 

C4 koolwaterstoffen Gas 105 000 
Binnenschepen 

(1 250 à 2 000 ton) 
53 à 84 

Totaal Aanvoer*  2 215 000   

Afvoer 

Ethyleen Gas 1 450 000 Leiding  

Propyleen (polymer grade – 

ca. 99,5% zuiver) 
Gas 230 500 Leiding  

C4 koolwaterstoffen Gas 

112 000 

 

50 000 

 

Binnenschepen 

(1 250 ton) 

Leiding   

90 

 

 

 

C5+ koolwaterstoffen Vloeistof 66 750 
Binnenschepen 

(2 000 ton) 
34 

Pyrolyse olie Vloeistof 12 000 Vrachtwagens (22 ton) 546 

Totaal Afvoer*  1 921 250   

*: ‘Totaal aanvoer’ is groter dan ‘Totaal afvoer’ daar een deel van de aangevoerde grondstoffen niet als eind-of nevenproduct wordt 

afgevoerd. Het betreft vooral het gebruik in de stookinstallaties van waterstofrijk stookgas dat ontstaat in de processen. 

Diverse andere chemicaliën voor de processen, waterzuivering, waterbehandeling, … worden in kleinere 

hoeveelheden getransporteerd. Het transport ervan gebeurt met vrachtwagens, behalve voor NaOH, dat via 

een leiding wordt aangeleverd. 

Er is geen transport per trein gepland. 

3.4.2.2 Scheepsverlading 

Het terrein zal bereikbaar zijn voor zee- en binnenschepen via de kade aan het Kanaaldok (oostzijde van de 

site). Aan deze kade gebeurt het hoger vermelde ontladen en beladen van schepen met verschillende 

koolwaterstofproducten. Voor de verladingsprocessen worden vaste laadarmen gebruikt, die op de kade 

voorzien worden. Voor Project One worden enkel laadarmen voor diverse producten voorzien op ligplaatsen 

2 en 3: 

• Ligplaats 2: 

• Cryogene verladingen (ethaan). 

• Verladingen op omgevingstemperatuur (C3 , C4  en C5+ koolwaterstoffen). 

• Ligplaats 3: 

• Verladingen op omgevingstemperatuur (C3, C4 en C5+ koolwaterstoffen). 
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De gebruikte verladingsinstallaties zijn volledig gesloten. Verdampende gassen worden vanuit de opslagtank 

of op het schip onttrokken en ofwel gecondenseerd (BOG-systeem), ofwel verbrand (bv. gerecupereerd in 

het stookgasnet ter vervanging van aardgas of in de motoren van het schip ter vervanging van diesel). 

De verlading van C3 en C4 koolwaterstoffen gebeurt onder de vorm van een gecomprimeerd gas. De 

gebruikte verladingsinstallaties zijn volledig gesloten, met gaspendelleidingen voor de verdreven gassen. 

De verlading van C5+ koolwaterstoffen gebeurt onder de vorm van een vloeistof bij normale druk. De 

gebruikte verladingsinstallaties zijn volledig gesloten, met gaspendelleidingen voor de verdreven gassen en 

een dampbehandelingssysteem. 

Voor al deze verladingen is er een mogelijkheid om bij onvoorziene overdruk gassen af te leiden naar een 

grondfakkel tijdens een noodsituatie. 

3.4.2.3 Pijpleidingen 

Het transport van volgende producten zal via (pijp)leiding gebeuren: 

• Ethyleen (afvoer): 

• Aansluiting op bestaande leiding aan oostzijde Scheldelaan t.h.v. Inovyn. 

• Voorzien van nieuwe verbinding onder de Scheldelaan naar de ethyleenleiding aan westzijde 

Scheldelaan. 

• Propyleen (afvoer): 

• Aansluiting op bestaande leiding aan oostzijde Scheldelaan t.h.v. Inovyn. 

• C4 koolwaterstoffen (afvoer): 

• Nieuwe leiding naar OTSA. 

• NaOH (aanvoer): 

• Nieuwe leiding vanaf Inovyn. 

3.4.2.4 Vrachtwagens 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat vrachtwagens enkel ingezet worden voor de producten die eerder in 

relatief beperkte hoeveelheden voorkomen. Voor deze producten wordt ter hoogte van de respectievelijke 

opslagtanks een verladingsplaats voorzien. 

3.4.3 Ondergrondse voorzieningen en bovengrondse leidingstraten 

Er worden ondergrondse leidingen en kabels, alsook bovengrondse leidingstraten (piperacks) voorzien om 

de verschillende delen van de installatie onderling met elkaar te verbinden. 

De bovengrondse leidingstraten maken het transport van processtromen en nutsvoorzieningen tussen 

proceseenheden, opslagvoorzieningen en laad- en losinstallaties mogelijk. 

Eén leidingstraat kruist de toegangsweg (en spoorlijn) naar Vesta. 

Er wordt 1 nieuwe leiding vanop het terrein van Project One onder de Scheldelaan voorzien: 

• Nieuwe verbinding voor een ethyleenleiding vanop het terrein van Project One naar een bestaande 

ethyleentransportleiding aan de westzijde van de Scheldelaan. De leiding wordt met een horizontale 

boring onder de Scheldelaan uitgevoerd. Ter hoogte van de aansluiting op de bestaande transportleiding 

aan de westzijde van de Scheldelaan zal tijdelijk een beperkte bouwput moeten worden voorzien waarin 

de horizontale boring toekomt en de aansluiting kan worden gerealiseerd. 
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Figuur 3-5: Locatie nieuwe ondergrondse leiding onder Scheldelaan 

3.4.4 Drainage, waterbuffering, waterhergebruik 

Regenwater van Project One wordt grotendeels hergebruikt voor sanitair en als koelwater. Een beperkt 
gedeelte van het oostelijke terreindeel zal rechtstreeks afwateren naar het Kanaaldok via een 
koolwaterstofafscheider omdat dit deel van het terrein te laag ligt t.o.v. het regenwaterrecuperatiesysteem 
van de site. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het recupereren en afvoeren van hemelwater 
verwijzen we naar het Hoofdstuk 9 Water. 

Er wordt een drainage voorzien onder enkele zones van het terrein (ter hoogte van zones K1, K2 en L1 in 

Figuur 3-4, § 3.2.4.2) om te hoge grondwaterstanden te voorkomen. Het betreft niet gecontamineerd 

grondwater dat naar het dok zal worden afgeleid. Deze drainage zal enkel nodig zijn in de winterperiode 

wanneer de hoogste grondwaterstanden verwacht worden. 

Ligplaatsen 2 en 3 aan de kade zullen door Project One voorzien worden van de nodige kade-infrastructuur 

(pompen, laadarmen, …), met lekopvang en vloeistofdichte zones. Mogelijk verontreinigd hemelwater zal 

apart opgevangen en verwerkt worden.   

3.4.5 Nutsvoorzieningen water 

3.4.5.1 Stadswater en deminwater 

Project One maakt voor haar waterbehoefte gebruik van stadswater, deminwater (gedemineraliseerd water) 

en eigen regenwaterrecuperatie. Stadswater en deminwater worden door nutsbedrijven via leidingen naar de 

site aangevoerd. 

Het watergebruik betreft vooral: 

• koelwatersystemen (zie verder), gevoed met deminwater, regenwater en deels met stadswater; 

• watergebruik in processen en voor stoomproductie, gevoed door deminwater en stadswater; 

• sanitair gebruik, gevoed door hemelwater en stadswater; 

• bluswater (sporadisch), gevoed door stadswater. 

Voor een bespreking van de gebruikte volumes verwijzen we naar het Hoofdstuk 9 Water. 

3.4.5.2 Koelwatersysteem met koeltorens 

Onafhankelijke koelsystemen worden voorzien voor de ECR (zie § 3.3.2.2) en de ondersteunende 

infrastructuur. Elk koelsysteem is een open systeem met geforceerde luchtstroom (omgevingslucht, 

ventilatoren). Het afgekoelde water wordt naar de proceswarmtewisselaars gepompt. 

Om het proceswater geschikt te maken voor gebruik in de koeltoren, wordt dit geconditioneerd met 

chemicaliën. De gebruikte chemicaliën dienen om het systeem te beschermen tegen: 

• corrosie; 
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• precipitatie van de aanwezige stoffen; 

• microbiologische groei. 

Elk koelsysteem heeft een spuistroom. Door gebruik te maken van deminwater in de koelsystemen wordt het 

verbruik en het spuidebiet beperkt. De spuistroom wordt behandeld in de waterzuiveringsinstallatie zie § 

3.4.5.4. 

3.4.5.3 Bluswatersysteem 

Om voldoende bluswater ter beschikking te hebben, wordt een bluswatertank voorzien. 

Er is een apart opvangbekken voor verontreinigd bluswater voorhanden. Daarnaast kan bij regen potentieel 

verontreinigd hemelwater in 2 aparte bekkens opgevangen worden voor behandeling en hergebruik. Eens 

deze opvangbekkens bij een hevige stortbui zijn opgevuld, loopt het hemelwater via een derde bekken 

(gebouwd als een koolwaterstofafscheider) over naar het dok. 

3.4.5.4 Afvalwaterzuivering 

Het afvalwater afkomstig vanuit de procesinstallaties (zowel ECR als nutsvoorzieningen), sanitaire 

voorzieningen en het verontreinigd hemelwater wordt zoveel als mogelijk gescheiden aan de bron. Bepaalde 

van de industriële afvalwaterstromen krijgen een doorgedreven voorbehandeling. Alle deelstromen worden 

uiteindelijk samengevoegd en behandeld in een centrale waterzuiveringsinstallatie. Vervolgens wordt het 

water geloosd in het oppervlaktewater (Schelde). 

Voor een beschrijving van de verschillende voorbehandelingen, van de centrale waterzuivering, van het 

hergebruik van hemelwater, en voor de haalbare lozingsnormen, verwijzen we naar Hoofdstuk 9 Water in dit 

MER. 

3.4.5.5 Lozingspunt Schelde 

Het gezuiverde afvalwater wordt naar de Schelde geloosd via een bestaande ondergrondse leiding reeds 

gebruikt door Inovyn. Hierdoor moet er geen nieuw lozingspunt worden aangeboord ter hoogte van het 

schorregebied van het natuurgebied Galgenschoor, waardoor bijkomende ruimte-inname en verstoring in het 

Galgenschoor vermeden wordt. Deze leiding vertrekt op de industrieterreinen ten oosten van de Scheldelaan 

en komt uit in de Schelde aan de rand van het schorregebied (zie Figuur 3-6).   

De controle van de geloosde afvalwaters (debiet- en kwaliteitsbepaling, staalname, …) gebeurt door beide 

bedrijven die van de lozingsleiding gebruik maken afzonderlijk op het eigen terrein, vóór de samenvoeging.  
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  Bestaande ondergrondse effluentleiding met toezichtput en lozingspunt in Schelde 

  Nieuwe ondergrondse effluentleiding van Project One 

Figuur 3-6: Ligging lozingspunt 
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Terrein Project One 
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3.4.6 Stookgas en aardgas 

In de ECR ontstaan procesrestgassen die hoofdzakelijk uit waterstof en methaan bestaan. Deze 

procesrestgassen worden in de ECR-fornuizen als stookgas ingezet. Door het hoge waterstofgehalte is dit 

stookgas zeer goed verbrandbaar en geeft het aanleiding tot beduidend lagere CO2-emissies dan aardgas . 

Er wordt een stookgasnetwerk voorzien dat uitwisseling van stookgas mogelijk maakt tussen de ECR en de 

stoomketels (zie verder). Op die wijze worden eventuele stookgasoverschotten in de stoomketels ingezet 

voor productie van stoom. Zo wordt de intern aanwezige brandstof maximaal gebruikt en de hoeveelheid te 

importeren aardgas geminimaliseerd. Ethaangas dat ontstaat bij het lossen van een ethaanschip zal ook 

naar het stookgasnetwerk worden geleid. 

De samenstelling van het stookgas zal variëren afhankelijk van de installaties die in werking zijn en hun 

werkingsregime. Zo zal ethaangas, dat vrijkomt bij het lossen van een ethaanschip, slechts ongeveer 1 dag 

per week beschikbaar zijn. Ook het stookgas dat afkomstig is van de ECR, kan variaties in debiet en 

samenstelling vertonen, zij het minder uitgesproken.  

Ter informatie geven we in Tabel 3-6 een gemiddelde verhouding voor de herkomst van het stookgas, 

alsook een typische samenstelling. 

Tabel 3-6: Verwacht verbruik en typische samenstelling stookgassen 

 Stookgas ECR 
Stookgas lossen 

ethaanschip 
Aardgas 

Verwachte verbruik 285 100 ton/jaar 5 000 ton/jaar 62 300 ton/jaar 

Typische samenstelling    

H2 84 vol% - - 

CH4 15 vol% 54 vol% 91 vol% 

Ethaan - 46 vol% 5 vol% 

Andere (ethyleen, propaan, 

CO, CO2, N2, …) 
< 1 vol% < 1 vol% 4 vol% 

 

Op momenten dat de hoeveelheid beschikbaar stookgas niet volstaat, zal dit aangevuld of vervangen 

worden door aardgas. Alle verbruikers van stookgas (ECR-kraakfornuizen, stoomketels) kunnen werken op 

stookgas en/of aardgas. 

3.4.7 Stoom- en elektriciteitsproductie 

Om tot een zo laag mogelijk CO2 uitstoot en een zo hoog mogelijke energie efficiëntie en betrouwbaarheid 

van de elektriciteitsvoorziening te komen, worden de elektriciteitsbehoeften van de ECR onder normale 

omstandigheden voldaan door elektriciteitsproductie binnen de installaties van Project One. Op deze manier 

is de elektriciteitsvoorziening voor de ECR volledig onafhankelijk van het hoogspanningsnet. Het 

hoogspanningsnet is wel een alternatieve elektriciteitsbron in het geval van problemen met de lokale 

productie. 

Deze elektriciteit wordt geproduceerd met behulp van twee stoomturbines. De stoom nodig om deze turbines 

aan te drijven wordt geleverd door: 

• de ECR zelf : de ECR is onder normale omstandigheden een netto exporteur van stoom (de interne 

stoomproductie van de ECR is veel hoger dan de interne stoomconsumptie). 

• 2 stoomketels: de additionele stoom nodig om tot een voldoende elektriciteitsproductie te komen, wordt 

geleverd door 2 stoomketels. In deze stoomketels wordt eveneens het overschot aan stookgas van de 

ECR opgestookt. 
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Tijdens normale operatie werken de 2 stoomketels slechts op een deel van hun capaciteit. De capaciteit van 

de stoomketels wordt bepaald door de stoombehoeften van de ECR tijdens een opstart (tijdens een opstart 

is er nog geen warmte om te recupereren en om te zetten in stoom). 

Er wordt over de gehele site een stoomverdeelnetwerk voorzien dat het uitwisselen van stoom tussen de 

hierboven vermelde installaties (ECR, stoomketels en stoomturbines) en stoomlevering aan diverse kleinere 

stoomverbruikers op het terrein mogelijk maakt. 

3.4.8 Elektriciteitsvoorziening 

Op het terrein worden de nodige installaties en verdeelnetten voorzien om elektriciteit van het 

hoogspanningsnet in te nemen, om te zetten naar lagere spanningsniveaus en te verdelen over de gehele 

site. 

3.4.9 Stikstof 

Stikstofgas zal via een stikstofleiding op de site van Project One binnenkomen. Op deze leiding wordt een 

drukreduceerstation voorzien, zodat stikstof op de gepaste druk op de site wordt verdeeld. 

Stikstof wordt op diverse plaatsen in de installaties gebruikt, vooral voor de volgende doeleinden: 

• Inert maken van installatiedelen tijdens opstart, shutdown en noodgevallen; 

• Compressor seal gas; 

• Lektesten; 

• Stikstofdeken in tanks. 

3.4.10 Perslucht 

Er wordt een persluchtsysteem voorzien om aan de behoefte van de hele site te voldoen (gemiddeld 

9 500 Nm³/h perslucht), bestaande uit: compressoren, persluchtbehandeling (droging), persluchtbuffertanks 

en een persluchtnetwerk. 

3.4.11 Fakkelsystemen 

Project One voorziet enkele fakkels, die hieronder beschreven worden. De installaties zijn zo ontworpen dat 

bij incidenten installatiedelen kunnen worden geïsoleerd. Hierdoor moet enkel van een beperkt deel van de 

installatie procesgas naar de fakkels worden geleid. Tevens voorziet de site in haar eigen elektriciteit, 

waardoor bij een stroomuitval op het openbare elektriciteitsnet de installaties in dienst kunnen blijven en dus 

geen noodstop nodig is. 

Er worden 3 afgeschermde (niet zichtbare vlam) grondfakkels voorzien. De grondfakkels bieden een veilige 

uitweg voor gassen die bij opstarten, stilleggen of kleinere incidenten afgevoerd moeten worden. De 

emissies die hierbij optreden zijn kortstondig (doorgaans enkele uren of hooguit dagen). De vlam van de 

grondfakkels bevindt zich binnen een cilindervormig scherm en is daardoor niet zichtbaar en veel minder 

hoorbaar. De grondfakkels zijn ontworpen voor het rookvrij affakkelen tot hun maximale capaciteit. 

Daarnaast wordt één open torenfakkel met zichtbare vlam voorzien voor de ECR. De torenfakkel wordt 

uitsluitend voorzien om ingezet te worden in noodsituaties waarbij om veiligheidsredenen een grote 

hoeveelheid gas op korte tijd moet worden geëvacueerd, dus enkel bij zeer uitzonderlijke grotere 

gasstromen vanuit de ECR (>125 ton/h), die te groot zijn voor de grondfakkel. Dergelijke emissies komen 

enkel voor bij niet geplande noodstop van de installatie. Door minder grote debieten restgassen bij start- of 

stopprocedures naar de grondfakkel af te leiden, is het gebruik van de torenfakkel en de ermee gepaard 

gaande hinder (geluid en zichtbare vlam) zeer uitzonderlijk. 

Samengevat worden onderstaande fakkels voorzien. 

Voor geplande start- en stopprocedures: 

• ECR grondfakkel (20 m):  
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• Bij opstarten van de ECR: 24 à 72 uren 

• Bij gepland onderhoud en gepland stilleggen: enkele uren 

• Bij incidenten: enkele uren 

Enkel om veiligheidsredenen bij niet geplande incidenten: 

• ECR torenfakkel (ca. 208 m) 

• Enkel voor restgasstromen die niet door de grondfakkel worden opgenomen 

• Zeer uitzonderlijk gebruik bij grote onvoorziene incidenten 

• Hooguit ca. 2 uren 

• Dubbele grondfakkel (1 in gebruik, 1 als back-up), gekoppeld aan de opslag van gassen in de cryogene 

tank en de bullets (beide 20 m):  

• Bij incidenten: de grondfakkel van de opslagtanks wordt enkel gebruikt om bij onverwachte 

incidenten een overdruk uit de tanks af te leiden 

• Hooguit ca. 2 uren 

3.4.12 Administratief gebouw 

Aan de ingang van de site langs de Scheldelaan wordt een administratief gebouw voorzien (zie Figuur 3-7). 

Dit gebouw bestaat uit 2 verdiepingen met receptie, kantoren, vergaderzalen, kantine, sanitair, fitnesszaal 

met kleedruimtes en een crisiscentrum. 

Aan de ingang van de site zelf is een apart gebouwtje voor toegangscontrole voorzien. In aparte gebouwen 

nabij de ingang van de site worden werkplaatsen en algemene magazijnen voorzien. We refereren naar dit 

geheel van gebouwen als de “administratieve zone”. 

Rond het administratief gebouw is een parking in open lucht voor werknemers en bezoekers voorzien. Voor 

de evaluatie van het aantal parkeerplaatsen verwijzen we naar Hoofdstuk 10 Mobiliteit. De parking voorziet 

ook: 

• fietsenstalling; 

• laadpunten voor elektrische wagens: 34 laadpunten; 

• laadpunten voor elektrische fietsen: 34 laadpunten. 

 
Figuur 3-7: Ligging en visualisatie van het administratief gebouw langs de Scheldelaan 
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3.4.13 Wegenis 

Een aantal wegen wordt reeds bij aanvang van de aanlegfase aangelegd, zodat ze kunnen gebruikt worden 

om materiaal en installatiedelen tijdens de aanlegfase binnen de site te vervoeren. Deze wegen zullen 

geschikt zijn voor zwaar vrachtverkeer. Later in de aanlegfase worden bijkomende interne wegen aangelegd, 

zodat uiteindelijk alle installaties tijdens de exploitatiefase vlot bereikbaar zijn. 

De meeste interne wegen worden van voet- en/of fietspaden voorzien, zodat interne verplaatsingen per fiets 

en te voet veilig kunnen gebeuren. 

3.4.14 Contractordorp  

Het grote werfdorp, inclusief de laydown zone, blijft na de aanlegfase permanent in gebruik als 

contractordorp.Het contractordorp is voorzien om gebruikt te worden tijdens de regelmatige grote shutdowns 

van de ECR en bij grotere aanpassingen aan de installaties.Het contractordorp is in overeenstemming met 

gelijkaardige voorzieningen voor periodiek onderhoud bij andere vergelijkbare installaties. 

3.4.14.1 Grote regelmatige shutdowns 

Tijdens de regelmatige grote shutdowns worden diverse activiteiten gepland voor onderhoud, controle en 

eventuele herstellingen waarvoor de installaties uit dienst moeten zijn. Deze activiteiten zijn nodig om de 

productie-efficiëntie, de veiligheid en het respecteren van de milieudoelstellingen te garanderen (in het 

bijzonder het behalen van de vooropgestelde lage emissies). Het betreft onder meer: 

• Onderhoud en vervangen van onderdelen van de fornuizen (kleppen, coils, …). 

• Onderhoud/revisie van compressoren. 

• Vervangen van drogermateriaal en katalysatoren (acetyleen-hydrogenatie, SCR-DeNOx). 

• Onderhoud warmtewisselaars. 

• Diverse inspecties en herstellingen (o.m. met laswerken). 

 

Tijdens de shutdown zijn voor de ECR gedurende 45 à 55 dagen gemiddeld 1 000 à 1 250 contractoren 

aanwezig, met een piek van ongeveer 2 000 contractoren. Voor inspecties en onderhoud aan de 

nutsvoorzieningen (stoomketels, opslagtanks, waterzuivering, ...), die vaak eveneens tijdens de shutdown 

van de ECR worden gepland, kunnen daarnaast 100 à 200 contractoren extra verwacht worden. 

De voorbereidende planning en engineering van de shutdown start ongeveer 2 jaar vooraf door een team 

van een 30-tal mensen. Vanaf 6 maanden voor de shutdown worden materialen en installatie-onderdelen 

geleverd, zodat reeds controles van de materialen en voorbereidende werken kunnen gebeuren. 

Ook na afloop van de shutdown verzorgt een kleiner team van mensen nog enkele maanden de afronding 

en opvolging van de shutdownactiviteiten 

3.4.14.2 Grotere aanpassingen aan de installaties 

Grotere aanpassingen aan de installaties worden verwacht om het engagement na te komen om zo snel 

mogelijk te evolueren naar netto koolstofneutrale installaties. Dit omvat het toevoegen van installaties voor 

carbon capture en/of om gebruik te kunnen maken van meer groene of blauwe waterstof, van zodra deze 

technologieën haalbaar zijn. 

Voor dergelijke grote aanpassingen zal, analoog aan een shutdown, een team gedurende een langere 

periode de voorbereidende planning en engineering doen, zullen vooraf materialen en installatie-onderdelen 

geleverd worden, zal tijdens de realisatie een groot aantal contractoren aanwezig zijn, en zal er een 

afronding van het project zijn. De duurtijd van dit alles zal variëren per aanpassingsproject. 
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3.4.15 Bezetting exploitatiefase 

Het verwachte aantal werknemers en contractoren die op de site van Project One tewerkgesteld zullen 

worden, is aangegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 3-7: Aantal werknemers Project One 

 Aantal werknemers Aanwezig overdag Aanwezig ’s nachts 

Werknemers 

(kantooruren) 
210 Max. 210 0 

Shiftpersoneel (4 shiften) 90 15 à 23 15 à 23 

Contractoren Ca. 150 Ca. 150 0 

 

Zoals aangegeven, zullen tijdens de exploitatiefase van Project One overdag (weekdag) doorgaans ca. 380 

personen aanwezig zijn op het terrein. 

’s Nachts en in het weekend zijn 15 à 23 personen aanwezig op het terrein (enkel shiftpersoneel). 

Rekening houdend met het shiftsysteem zal Project One in totaal ongeveer 300 werknemers rechtstreeks 

tewerkstellen, alsook ca. 150 contractoren. 
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4 ALTERNATIEVEN 

4.1 Nulalternatief 

Het nulalternatief omschrijft de ontwikkeling die volgt wanneer noch het project noch enig alternatief ervoor 

wordt uitgevoerd. Het nulalternatief kan gebruikt worden als referentiekader om de milieueffecten te 

beoordelen. Het nulalternatief is bijgevolg de toestand en de evolutie van het studiegebied, indien het project 

geen doorgang vindt.  

De situatie in afwezigheid van het project zal als vergelijkingsbasis gebruikt worden voor het beschrijven en 

beoordelen van de impact van het project. Deze situatie (referentiesituatie) zal dan ook beschreven worden 

in het project-MER. 

4.2 Locatiealternatieven 

Er werd voor Project One naar een terrein gezocht waar Seveso-activiteiten mogelijk zijn. Daarnaast moest 

het terrein voor Project One voldoen aan drie randvoorwaarden: 

1. Toegang voor zeeschepen 

2. Voldoende grootte van het terrein 

3. Connectiviteit naar pijpleidingen 

Daartoe werden zes terreinen aangewezen die voor Project One in aanmerking zouden kunnen komen. 

Deze sites zijn aangeduid op onderstaand plan: 

 
Figuur 4-1: Situering onderzochte locatiealternatieven 

 

 

1   Coal Dock 

2   General Motors (GM) 

3   Zandvliet (BASF) 

4   Covestro 

5   Kanaaldok B2 

6   Bayer/Inovyn 
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De toets van deze zes terreinen aan de randvoorwaarden voor Project One leidde tot volgende resultaten: 

1° Primordiaal: toegang voor zeeschepen 

Voor de exploitatiefase is een directe diepzeetoegang voor grote tankschepen noodzakelijk, onder meer 

voor de toevoer van de ethaan-grondstof, die direct moet kunnen worden gelost in de cryogene opslagtank. 

Het meren van een tankschip vereist de aanwezigheid van een tankerkade. Deze dient, ook en vooral voor 

de veiligheid, verenigbaar te zijn met eventuele ander omliggende laad- en los-activiteiten. 

Enkel de sites Covestro, Bayer/Inovyn, Kanaaldok B2 en Zandvliet (BASF) hebben toegang voor 

zeeschepen.  

De sites GM (voormalige Opel site) en Coal Dock komen om volgende redenen niet in aanmerking: 

• GM: 

• De site is niet watergebonden.   

• De aanpalende terminals op de kade zijn geen tankterminals, waardoor zij niet geschikt zijn om 

aldaar de grondstoffen voor Project One te lossen.  De combinatie van een tankerkade met een 

conventionele kade is omwille van veiligheid niet realiseerbaar.  

• De verhuis van de aanpalende concessionarissen is evenmin realiseerbaar op de termijn die 

beschikbaar is in het kader van Project One. 

• Het Havenbedrijf wenst geen mix van gas en containerschepen aan dezelfde terminal omwille van 

veiligheidsredenen. 

• Coal Dock: 

• Het terrein is niet rechtstreeks watergebonden; er is geen infrastructuur voor schepen. 

• Aanpalende sites zijn geen tankterminals, waardoor er ook geen tankerkades aanwezig zijn. 

 

2° Alleen of in combinatie met andere sites: 60 à 100 ha groot 

Voor de installaties van Project One (ECR, ondersteunende infrastructuur en laydown) moet het beschikbare 

terrein een oppervlakte hebben van minstens 90 ha. Voor de uitvoerbaarheid van het project is echter naast 

deze oppervlakte voor de installaties zelf, extra ruimte nodig voor de constructie- en laydown activiteiten 

tijdens de bouw. Voor een uitgebreidere toelichting bij de ruimte-inname voor de installaties en de 

werfvoorzieningen verwijzen we naar § 3.2.1.3. 

Enkel de combinatie van de ongebruikte site tussen Bayer en Inovyn, met de ongebruikte site Kanaaldok B2 

heeft een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 100 ha. De GM site is ongeveer 83,9 ha, maar voldoet 

niet aan criteria 1 en 3. 

De overige sites voldoen niet aan deze oppervlaktevereiste: 

• Coal Dock: ongeveer 47 ha; 

• Zandvliet: geen garanties over oppervlakte, terreinen in concessie bij ander bedrijf 

• Covestro: ongeveer 62,5 ha. Bovendien had Covestro zelf een investeringsproject (anilinefabriek) 

aangekondigd waarvoor het minstens een deel van deze terreinen nodig had. 

 

3° Aanwezigheid/nabijheid van pijpleidingen 

De aanwezigheid/nabijheid van pijpleidingen voor de afvoer van ethyleen en propyleen en de aanwezigheid 

van de vereiste nutsvoorzieningen is eveneens een noodzakelijk kenmerk dat mee in overweging werd 

genomen. 

Enkel de sites Bayer/Inovyn, Kanaaldok B2 en Zandvliet zijn gelegen aan pijpleidingen.  
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Besluit: Enkel de combinatie van de voorliggende projectgebieden beantwoordt aan de randvoorwaarden 

voor Project One. De onderzochte locatiealternatieven vielen af, omdat géén van deze locatiealternatieven 

cumulatief voldeed aan deze randvoorwaarden. Hoewel dit geen randvoorwaarde betrof van Project One zelf 

(wel een voorkeur van de haven), doet Project One door de combinatie van de voorliggende projectgebieden 

aan ‘haveninbreiding’, wat meteen een vierde randvoorwaarde uitmaakt, die deze locatie(combinatie) 

mede onderscheidt van de onderzochte en niet-weerhouden locatiealternatieven. Vanuit ruimtelijk en 

duurzaamheidsstandpunt geniet haveninbreiding immers de voorkeur op havenuitbreiding, gelet op de 

aanwezigheid van infrastructuur, vrijwaring van de open ruimte en beheersbaarheid van de milieuhinder. 

4.3 Uitvoeringsalternatieven 

4.3.1 Grondafvoer 

Voor de grondafvoer in het kader van voorliggend project, aansluitend op de vegetatieverwijdering, kiest de 

initiatiefnemer ervoor om het gros van de gronden te laten afvoeren via het Kanaaldok B2 (ca. 90%). 

Mogelijk wordt er een resterend deel van de gronden (ca. 10%) afgevoerd via de weg, bv. in het geval het 

om specifiek verontreinigde gronden gaat die naar een aparte verwerker afgevoerd dienen te worden.  

Grondafvoer via water is te verkiezen boven grondafvoer via de weg, daar hierdoor de tijdelijke opslag van 

gronden op de site beperkt wordt, daar vervoer van bulkgoederen per schip lagere luchtemissies heeft dan 

per vrachtwagen en daar de belasting voor het Antwerpse wegennet hierdoor beperkt wordt. 

4.3.2 Elektriciteitsproductie 

Parallel met voorliggend MER werd een energiestudie opgemaakt voor Project One, waarin onder meer de 

productie van stoom en elektriciteit wordt geëvalueerd. In deze studie werd onderzocht of de energie-

efficiëntie kan worden verbeterd. De energiestudie wordt als bijlage bij de vergunningsaanvraag gevoegd. 

Project One voorziet stoomketels voor de productie van stoom, en stoomturbines waarin deze stoom 

vervolgens kan omgezet worden in elektriciteit. Deze aanpak heeft volgende voordelen: 

• Het is een flexibel systeem dat bij een laag aanbod aan stookgas ook gebruik kan maken van aardgas. 

• Het garandeert dat steeds aan de stoombehoefte van de processen kan worden voldaan, ook bij 

opstarten en stilleggen. 

• Het biedt een nuttige toepassing voor de periodes dat er een overschot aan processtookgassen is. 

• Het garandeert elektriciteitsvoorziening voor de site van Project One in het geval van een 

stroomonderbreking; 

• Het verhoogt de energie-efficiëntie van de site. 

Voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar § 3.4.7. 

4.3.3 Gebruik van waterstof (PSA) 

In de ECR zal uit de waterstofrijke gassen die in de processen ontstaan waterstof worden afgescheiden voor 

gebruik in de installatie. De geproduceerde hoeveelheid waterstof wordt afgestemd op het waterstofverbruik 

van de ECR (voor enkele hydrogenatieprocesstappen). 

Project One heeft ervoor gekozen om de waterstofrijke restgassen die in de processen ontstaan verder in te 

zetten  als stookgas. Hierdoor wordt het aardgasverbruik van de installaties beperkt, wat resulteert in lagere 

CO2-emissies. 

Project One voorziet geen PSA om waterstof te produceren voor externe toepassingen (verkoop), enerzijds 

omdat Project One hierdoor meer aardgas zou moeten inzetten, met hogere CO2-emissies tot gevolg, en 

anderzijds omdat er op dit moment geen concrete toepassing/afzet is voor dergelijke hoeveelheden 

waterstof nabij de site. 

In Hoofdstuk 14 Klimaat wordt verder ingegaan op de energie-efficiëntie, CO2-emissies en mogelijke 

toekomstige toepassingen van waterstof. 
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4.3.4 BBT 

De gekozen technologie voor de processen, nutsvoorzieningen en emissiebeperkende maatregelen werd 

getoetst aan de relevante BBT. Volgende BBT-conclusies en BREF-rapporten worden relevant geacht 

(zie https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/): 

• Production of Large Volume Organic Chemicals (BBT conclusies 12.2017); 

• Large Combustion Plants (BBT conclusies 07.2017); 

• Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (BBT-

conclusies 06.2016). 

 

Een BBT-checklist voor deze BBT-conclusies is opgenomen in Bijlage 8. 

 

Daarnaast zijn ook de volgende BREF-rapporten (waarvoor geen BBT-conclusies beschikbaar zijn) relevant. 

De relevante aspecten hiervan worden opgenomen in de corresponderende disciplines (Lucht en Water): 

• Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (Eerste draft 11.2019); 

• Emissions from Storage (BREF 07.2006). 

 

In het stofrapport dat aan de vergunningsaanvraag wordt toegevoegd, is tevens de BBT uit de hierboven 

genoemde VREF “Emissions from storage” geëvalueerd aangevuld met volgende studie: 

• Gids reductietechnieken voor diffuse stofemissies bij op- en overslag van droge bulkgoederen, VITO, 

december 2012. 

 

Parallel met voorliggend MER werd een energiestudie opgemaakt voor Project One, waarin, naast de 

energie-efficiëntie van de processen, onder meer de productie van stoom en elektriciteit en de koelsystemen 

worden geëvalueerd. De energiestudie evalueert onder meer of de maatregelen uit de BREF-documenten 

voor energie-efficiëntie en voor koelsystemen worden toegepast: 

• Energy efficiency (BREF ENE - 2009) 

• Industrial cooling systems (BREF ICS - 2001) 

 

De energiestudie wordt als bijlage bij de vergunningsaanvraag gevoegd. 

4.3.5 Waterverbruik 

Om het waterverbruik van de site te beperken, werden een aantal mogelijkheden onderzocht. Daar het 

grootste waterverbruik op de site het gebruik als koelwater is, werd daarop gefocust. Volgende 

mogelijkheden werden vergeleken: 

• gebruik van stadswater voor koelwater + recuperatie van water uit de spuistroom van het koelcircuit 

(omgekeerde osmose); 

• inname van oppervlaktewater (brak dokwater), met productie van eigen proceswater/deminwater 

(omgekeerde osmose) voor gebruik als koelwater; 

• inname van extern geproduceerd deminwater (omgekeerde osmose) voor gebruik als koelwater, samen 

met stadswater. 

Na vergelijking van bovenstaande opties, werd gekozen om het gebruik van stadswater te beperken door 

deminwater in te nemen voor gebruik als suppletiewater voor het koelcircuit. Hierdoor wordt ook de 

hoeveelheid aan af te voeren spui van het koelwatercircuit beperkt. Deze optie resulteert in reductie van het 

verbruik aan stadswater van 46%. Het deminwater wordt elders in het havengebied op grote schaal 

geproduceerd door externe partners. 

Voor meer gedetailleerde gegevens van het watergebruik en de motivering ervan verwijzen we naar 

§ 9.2.4.1 in de discipline Water.  

 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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5 SCOPING EN AFBAKENING 

5.1 Referentiesituatie 

De referentiesituatie wordt gedefinieerd als ‘de toestand van het studiegebied waarnaar gerefereerd wordt in 

functie van de effectvoorspelling’ (zie de definitie van ‘Baseline scenario’ opgenomen op pagina 32 van de 

Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report, opgemaakt in 2017 door de 

Europese Commissie3: ‘it provides a description of the status and trends of environmental factors against 

which environmental effects can be compared and evaluated’). 

Het is doorgaans de huidige situatie waarmee de situatie bij uitvoeren en functioneren van een project 

vergeleken wordt om tot een duiding van de toekomstige milieueffecten te komen.  

Als referentiesituatie voor de effectbepaling wordt in dit geval uitgegaan van: 

• de huidige situatie, dus vóór de start van de aanlegfase; waar er kwantitatieve gegevens van de 

referentiesituatie gebruikt worden (geluidsklimaat, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, …), worden gegevens van 

het referentiejaar 2020 gebruikt, soms aangevuld met nog recentere gegevens (2021), of, indien geen 

gegevens van 2020/2021 beschikbaar zijn, de meest recente representatieve gegevens; 

• de realisatie van een nieuwe kaaimuur door het Havenbedrijf Antwerpen ter hoogte van het zuidelijk deel 

van het projectgebied: de bouw hiervan is gestart in 2021 en zou moeten afgerond worden tijdens de 

werffase voor Project One; de bouw van de kaaimuur is geëvalueerd in een apart MER (PRMER-3242 

goedgekeurd op 20/09/2020) en werd vergund in een aparte vergunning aangevraagd door het 

Havenbedrijf Antwerpen. 

Concreet zijn er binnen het projectgebied geen industriële activiteiten in de referentiesituatie. 

De effecten van de bestaande industriële en havenactiviteiten rondom de site van Project One maken deel 

uit van de referentiesituatie. Hun impact, zoals omschreven in het project-MER voorafgaand aan de 

milieuvergunning/omgevingsvergunning voor elk van deze bedrijven, maakt deel uit van de bestaande 

milieukwaliteit (onder meer geluidsklimaat, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, bodem, mobiliteit). 

5.2 Geplande situatie 

De geplande situatie is de toestand van het studiegebied die ontstaat als gevolg van de activiteiten tijdens 

en na de uitvoering van het gepland project, zoals het vastgelegd is in de projectbeschrijving. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de projectgeïntegreerde milderende maatregelen, maar niet met eventuele in het 

MER bijkomend voorgestelde milderende maatregelen. 

De geplande situatie wordt bekomen door de bestaande effecten in de referentiesituatie te vermeerderen 

met de verwachte impact van Project One, zoals hoger beschreven.  

In dit MER wordt de geplande situatie genomen als zijnde de toestand na realisatie van Project One, waarbij 

zowel de activiteiten en ingrepen tijdens de aanlegfase als tijdens de exploitatiefase beschouwd worden. 

 

3 https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf
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5.3 Effectbeoordeling 

Binnen elke discipline wordt voor de effectbeoordeling een 7-delige schaal als significantiekader gebruikt. Bij 

de bepaling van het significantieniveau per effectgroep is onder meer rekening gehouden met volgende 

criteria: duur van het effect (tijdelijk of permanent), grootte en omvang van het effect, kwetsbaarheid en/of 

zeldzaamheid (van gronden, oppervlaktewateren, soorten, habitats, monumenten, landschappen, 

bevolkingsgroepen) en de mate waarin aan kwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan. 

De 7-delige schaal die in elke discipline gehanteerd wordt, is de volgende: 

Beoordeling Omschrijving Score 

aanzienlijk negatief effect permanent negatief effect dat groot in omvang is -3 

negatief effect 
permanent negatief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk negatief 

effect dat groot in omvang is 
-2 

beperkt negatief effect 
tijdelijk negatief effect dat klein in omvang is of zeer klein permanent 

effect 
-1 

verwaarloosbaar of geen effect  0 

beperkt positief effect tijdelijk positief effect dat klein in omvang is +1 

positief effect 
permanent positief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk positief 

effect dat groot in omvang is 
+2 

aanzienlijk positief effect permanent positief effect dat groot in omvang is +3 

 

Negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen: 

 

-1 (beperkt negatief) Onderzoek naar milderende of flankerende maatregelen is minder dwingend, 

maar indien de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat er 

zich een probleem kan stellen dan dient de deskundige over te gaan tot 

voorstellen van milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit 

gemotiveerd te worden. In de discipline hoofdstukken wordt de maatregel dan 

als “wenselijk” aangegeven. Indien er geen maatregel dient genomen te 

worden, wordt dit aangegeven met “geen specifieke maatregelen vereist 

bovenop de bestaande regelgeving”.   

-2 (negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende of flankerende 

maatregelen, te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient 

dit gemotiveerd te worden. In de discipline hoofdstukken worden deze 

maatregelen als “wenselijk” aangegeven. 

-3 (aanzienlijk negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende of flankerende 

maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit 

gemotiveerd te worden. In de discipline hoofstukken worden deze maatregelen 

als “noodzakelijk” aangegeven. 
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5.4 Cumulatieve effecten 

5.4.1 Kaaimuur 

Er wordt een nieuwe kaaimuur langs het Kanaaldok B2 voorzien aan het zuidelijk deel van het projectgebied. 

Deze kaaimuur zal gedeeltelijk door schepen van Project One worden gebruikt, alsook op termijn mogelijk 

door andere bedrijven en door andere schepen op speciale vraag. De omgevingsvergunning voor deze 

kaaimuur werd door het Havenbedrijf bekomen op 28 oktober 2020, waarbij ook een MER (PRMER-3242 

goedgekeurd op 20/09/2020) werd opgemaakt. 

Het Havenbedrijf Antwerpen staat in voor de aanleg van de kaaimuur. De aanleg van de kaaimuur is gestart 

in 2021. De aanlegfase duurt ongeveer 33 maanden, wat inhoudt dat de kaaimuur begin 2024 helemaal 

klaar zal zijn. 

Daar de aanleg van de kaaimuur deels parallel loopt met de aanlegfase van Project One (2022-2026) 

kunnen cumulatieve effecten optreden. Deze cumulatieve effecten worden voor alle disciplines geëvalueerd 

in voorliggend MER. 

Eens een eerste fase van de kaaimuur zal zijn gerealiseerd (gepland eind 2022), zullen grote installatiedelen 

van de ECR en van bepaalde nutsvoorzieningen per schip kunnen worden aangevoerd. 

5.4.2 Uitvoering nutswerken Elia en Waterlink 

In 2022 en 2023 staan er langs de Scheldelaan werken aan de nutsleidingen gepland door Elia en Waterlink. 

Ten gevolge van die werken zal verkeer op de Scheldelaan tijdelijk over 2x1 rijstrook moeten of zelfs slechts 

in 1 richting kunnen rijden. 

Het cumulatieve effect op de lokale verkeersafwikkeling van het werfverkeer voor Project One met deze 

werken wordt in de discipline ‘Mobiliteit’ geëvalueerd, daar er enkel een invloed is op het lokale verkeer. 

5.4.3 Andere 

De effecten van de bestaande industriële en havenactiviteiten rondom de site van Project One maken deel 

uit van de referentiesituatie. Hun impact, zoals omschreven in het project-MER voorafgaand aan de 

milieuvergunning/omgevingsvergunning voor elk van deze bedrijven, maakt deel uit van de bestaande 

milieukwaliteit (onder meer geluidsklimaat, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, bodem, mobiliteit). 

Waar relevant zullen de effecten van de bestaande industriële en havenactiviteiten rondom de site van 

Project One ook aan bod komen bij de in Bijlage IV, punt 5 van Richtlijn 2011/92/EU genoemde ‘beschrijving 

van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het project ten gevolge van de cumulatie van effecten 

met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten’ (zie ook DABM, Bijlage IIbis, punt 5°, e). Het project-

MER voor Project One wordt opgemaakt in volledige conformiteit met wat over de ‘cumulatieve effecten’ is 

bepaald in de Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report, opgemaakt in 

2017 door de Europese Commissie.4 

 

4 https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf
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5.5 Ontwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario’s beschrijven de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend met 

de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie onder invloed van plannen en beleidsopties. De 

autonome ontwikkeling van een studiegebied zijn de veranderingen aan dat gebied zonder gestuurde 

beïnvloeding van buitenaf. Bij de gestuurde ontwikkelingen wordt rekening gehouden met het geplande 

beleid, zoals bv. bepaald door het gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, structuurplannen of gekende, 

geplande ontwikkelingen. 

Deze scenario's dienen beschreven te worden ter aanvulling van de referentiesituatie, indien er redenen zijn 

om aan te nemen dat deze toestand in de toekomst ingrijpend kan veranderen. Deze veranderingen kunnen 

onder impuls geschieden van zowel de autonome ontwikkeling als door de mens gestuurde ontwikkelingen. 

In kader van dit MER worden enkele ontwikkelingsscenario’s opgenomen. Deze worden in volgende 

paragrafen toegelicht.  

5.5.1 Soortenbeschermingsprogramma 2.0 

Het soortenbeschermingsprogramma (SBP) van de Antwerpse Haven is een gebiedsgericht programma dat 

een bundeling van acties bevat voor de ontwikkeling en de instandhouding van paraplusoorten en hun 

meelifters. Het Havenbedrijf Antwerpen heeft zich in een overeenkomst met de Vlaamse overheid 

geëngageerd om borg te staan voor de uitvoering van de acties. Het SBP zorgt tevens voor een kader voor 

het bekomen van afwijkingen op de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit. 

De geldigheid van het Ministerieel Besluit tot vaststelling van het soortenbeschermingsprogramma voor het 

Antwerpse havengebied van 23 mei 2014 werd verlengd tot en met 20 februari 2020, maar de wettigheid van 

deze verlenging werd ter discussie gesteld in een annulatieprocedure bij de Raad van State, die echter 

beëindigd is. 

Een tweede SBP is momenteel in opmaak, waarbij de visies en acties van het eerste SBP verder verankerd 

worden. Omdat het tweede SBP evenwel nog niet is gefinaliseerd en de verlenging van het eerste SBP 

verlopen is, baseren de MER-deskundigen zich in het kader van voorliggend project-MER uitsluitend op de 

inhoud van het aan het SBP ten grondslag liggende Soortenbesluit. 

Het tweede SBP wordt als een ontwikkelingsscenario opgenomen in voorliggend MER. Een afzonderlijke 

beschrijving en beoordeling van de effecten in relatie hiermee wordt opgenomen. 

Dit scenario is enkel relevant voor de discipline Biodiversiteit. 

5.5.2 Complex project ‘Realisatie Extra 
Containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied 
Antwerpen’ 

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het Complex Project “Realisatie van extra 

containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen” (afgekort ECA). De doelstelling van het 

project is drieledig: extra containerbehandelingscapaciteit creëren, bijhorende industriële/logistieke terreinen 

ontwikkelen op het havenplatform en de aanleg van een multimodale ontsluiting tot op het hoofdverkeersnet. 

Op 31/01/2020 werd door de Vlaamse regering na het afronden van het Strategisch milieueffectrapport 

desbetreffend het Voorkeursbesluit genomen m.b.t. de realisatie van deze extra 

containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen.  

Het onderzoek werd in de onderzoeksfase uitgevoerd op een strategisch niveau. Dit wil zeggen dat de 

effecten in beeld gebracht werden tot op het niveau dat noodzakelijk is om verschillende alternatieven tegen 

elkaar af te kunnen wegen. Er werd tot op heden geen gevolg gegeven aan de uitwerkingsfase, noch 

werden de effecten gedetailleerder berekend, zodat evenmin definitieve uitspraken werden gedaan over de 

inzet en effectiviteit van milderende maatregelen en/of andere acties. Er werden tot op heden geen 

vergunningen aangevraagd of bekomen, noch andere concrete stappen gezet.  
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Het Voorkeursbesluit werd aangevochten met een annulatieberoep bij de Raad van State. Hoewel nog geen 

arrest werd geveld, is het publiek gemaakt dat de Auditeur bij de Raad van State van oordeel is dat het 

voorkeursbesluit aangetast is door een onwettigheid en vernietigd moet worden. 

Daar ECA grotendeels op de linker Schelde-oever plaatsvindt op enkele kilometer van Project One, is een 

evaluatie in de eerste plaats zinvol voor de disciplines waarvoor op dergelijke afstand een cumulatie van 

effecten mogelijk is. Het betreft vooral de disciplines Mobiliteit, Lucht, Mens en Biodiversiteit. 

5.5.3 Oosterweelverbinding 

De Oosterweelverbinding (OWV) is het project waarbij de Antwerpse Ring (R1) gesloten zal worden ten 

noordwesten van de stad. Dit project is op ongeveer 10 km ten zuidwesten van Project One gelegen. 

Vanwege de afstand is er voor de afwikkeling van het verkeer tijdens de aanleg van de 

Oosterweelverbinding mogelijk een wisselwerking met de aanlegfase van Project One, vooral ter hoogte van 

de Oosterweel-werf. 

Daarom wordt dit ontwikkelingsscenario in de eerste plaats voor de discipline Mobiliteit van belang geacht en 

geëvalueerd. 

5.6 Scoping van de effecten 

Bij de bepaling van de te verwachten effecten worden de mogelijke ingrepen in beschouwing genomen die 

aanleiding kunnen geven tot effecten. Voor het beschouwde project kunnen de ingrepen of oorzaken globaal 

gezien als volgt onderverdeeld worden: 

• Aanlegfase: vegetatieverwijdering, algemene terreinwerken (nivellering, aanleg werfvoorzieningen), en 

constructie van alle installaties, gebouwen en voorzieningen op de site. 

• Exploitatiefase: de exploitatie van de ECR en ondersteunende infrastructuur, en periodieke 

onderhoudswerken. 

5.6.1 Aanlegfase 

De geplande werken gaan gepaard met het verwijderen van de vegetatie. Hierdoor wordt de discipline 

Biodiversiteit beschouwd als een sleuteldiscipline. De werken omvatten ook het nivelleren van het terrein, 

waardoor grondwerken zullen plaatsvinden en discipline Bodem eveneens als een sleuteldiscipline wordt 

beschouwd.  

Door de vegetatieverwijdering en de bouw van de nieuwe installaties, zal de landschapsstructuur en het 

landschapsbeeld beïnvloed worden. Voor het aspect archeologie zal verwezen worden naar de 

archeologienota, die is opgemaakt voor de voorbereidende werkzaamheden. 

De effecten op Geluid en Lucht (vooral door de werfmachines) en Water (vooral vanwege de 

grondwaterbemaling) tijdens de aanlegfase worden eveneens geëvalueerd; alsook het effect op de 

Mobiliteit tijdens de aanlegfase. 

Tenslotte worden ook de effecten van de voorgaande disciplines op de omwonenden (Mens) en de 

klimaataspecten van de aanlegfase geëvalueerd   

5.6.2 Exploitatiefase 

De industriële installaties zullen diverse milieueffecten hebben. Hieronder worden de voornaamste 

effecten kort toegelicht.  

• Geluid: alle installatiedelen zullen bijdragen aan geluidsemissies, zij het niet allemaal in dezelfde mate. In 

het MER wordt de globale impact van de geluidsemissies van alle installaties samen bepaald en 

geëvalueerd. Hierbij is het uitgangspunt sowieso dat er zal voldaan worden aan de geldende normen 

inzake geluidsverstoring. 
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• Luchtemissies: de belangrijkste emissies naar luchtverontreiniging in het studiegebied zijn NOx, VOS en 

fijn stof (voor CO2, zie verder bij ‘klimaat’). In het MER gebeurt een onderzoek naar de aard van de 

luchtemissies, en een effectevaluatie en een onderzoek naar de noodzakelijke maatregelen om effecten 

op luchtkwaliteit te voorkomen en te milderen. Als onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag 

wordt er tevens een energiestudie uitgevoerd (wettelijk vereist voor energie-intensieve inrichtingen met 

een jaarlijks energiegebruik van meer dan 0,1 PJ) waarin de energie-efficiëntie van de installatie wordt 

beoordeeld en getoetst aan de beste beschikbare technieken. In de energiestudie worden vervolgens 

maatregelen geëvalueerd die de energie-efficiëntie van de installatie verbeteren indien nodig. 

• Watergebruik en Afvalwater: in het MER wordt naast het effect van het lozen van afvalwater ook het 

beperken van het gebruik van drinkwater (bv. door hergebruik, of gebruik van alternatieve bronnen) 

geëvalueerd. 

• Bodem en Grondwater: tijdens de aanlegfase is grondwaterbemaling nodig voor werken onder het 

maaiveld. Het effect van deze bemalingen wordt geëvalueerd. Daarnaast wordt ook het grondverzet 

tijdens de aanlegfase in kaart gebracht en geëvalueerd. Het voornaamste mogelijke effect tijdens de 

exploitatie op bodem en grondwater is het ontstaan van bodemverontreiniging door lekken of incidenten. 

In het MER worden de getroffen maatregelen om dit effect te voorkomen (lekopvang, …) geëvalueerd.  

• Mobiliteit: in het MER wordt geëvalueerd in welke mate er extra wegverkeer en mobiliteitsimpact zal 

worden gegenereerd door het project, zowel in de aanleg- als in de exploitatiefase. Door voor aan- en 

afvoer van de voornaamste chemicaliën vooral schepen en pijpleidingen te gebruiken zal de impact op 

het wegverkeer beperkt worden. 

• Impact op het landschapsbeeld en lichthinder: ook voor deze effectgroepen dragen alle installaties bij. 

De bijdrage van een bepaalde eenheid aan de wijziging van een landschapsbeeld, is wel verschillend van 

eenheid tot eenheid. Wat betreft impact op landschap en visuele beleving en het landschapsbeeld, 

worden in het milieueffectenrapport visualisaties opgenomen. 

• Klimaat: de geplande processen zullen emissies van broeikasgassen (CO2) genereren. In het MER wordt 

er een kwantificering van de uitstoot van broeikasgassen gemaakt, uitgedrukt in CO2-equivalenten en 

wordt de wisselwerking tussen het project en de klimaatveranderingen bekeken. Een aparte studie wordt 

uitgevoerd over de toekomstige mogelijkheden naar CO2 capture. De resultaten van deze studie worden 

opgenomen in dit MER. Deze worden aangevuld met een evaluatie van alternatieve technieken om de 

CO2-emissies van Project One in de toekomst te beperken op het moment dat de technologie hiervoor 

voldoende ontwikkeld is.Tevens gebeurt een bredere evaluatie van de klimaat gerelateerde effecten en 

duurzaamheidsaspecten van het project op basis van Life Cycle Thinking. 

• Biodiversiteit: in het MER worden de effecten van de emissies, besproken in de disciplines Lucht, Water 

en Geluid op de omliggende natuurgebieden geëvalueerd. 

• Gezondheid: op basis van de disciplines Lucht en Geluid, wordt in het MER een inschatting gemaakt van 

de effecten op gezondheid op basis van de methodiek beschreven in het richtlijnenboek. 

5.7 Studiegebied 

De afbakening van het studiegebied wordt toegelicht in de volgende hoofdstukken. 

Het studiegebied wordt aangegeven op Kaart 14 in Bijlage 1. 
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6 GELUID 

6.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Geluid wordt beperkt tot de zone waarbinnen zich relevante 

effecten kunnen voordoen.  

In overeenstemming met de bepalingen van VLAREM II wordt de zone op 200 m van de rand van het 

projectgebied beschouwd, aangevuld met de geluidsgevoelige zones op 200 m van het 

industriegebied, waarin het projectgebied zich bevindt. Dit betreft het meest nabijgelegen 

natuurgebied Galgenschoor dat zich uitstrekt op minder dan 200 m ten westen van het projectgebied 

en het natuurgebied Opstalvallei aan de overzijde van kanaaldok B2 op ruim 400 m ten noordoosten 

van het projectgebied. Op ca. 1,3 km ten zuid-/zuidwesten van het projectgebied en op 200 m van het 

industriegebied, bevindt zich de woonkern te Lillo. Verder wordt één bijkomend discreet referentiepunt 

beschouwd ter hoogte van de woningen te Berendrecht, welke gelegen is op ca. 890 m ten 

noordoosten van het projectgebied. 

Voor de akoestische beoordeling ten aanzien van disciplines Mens-Gezondheid en Biodiversiteit 

wordt het studiegebied verder uitgebreid over een zone van ongeveer 2 km rond het projectgebied 

met als ondergrens de berekende geluidscontour van 40 dB(A). Zie Hoofdstuk 13 Mens-Gezondheid 

en Hoofdstuk 11 Biodiversiteit voor de specifieke akoestische beoordeling van deze disciplines. 

6.2 Methodologie 

6.2.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

De beschrijving van de referentiesituatie in de discipline Geluid is gebaseerd op basis van 

geluidsmetingen in de nabije omgeving van het projectgebied enerzijds en de meest recente 

strategische geluidsbelastingskaarten agglomeratie Antwerpen voor wegverkeer en industrie 

(referentiejaar 2016) anderzijds.  

In het kader van dit MER zijn er in juni 2019 gedurende 4 weken en in februari 2021 gedurende 3 

weken continue immissiemetingen uitgevoerd ter hoogte van 4 meetpunten: 

1. Scheldelaan (westen) grenzend aan het natuurgebied Galgenschoor noord; 

2. Scheldelaan (westen) grenzend aan het natuurgebied Galgenschoor zuid; 

3. woonkern te Lillo (zuid-/zuidwesten) en 

4. woonkern te Berendrecht (noordoosten) 

van het projectgebied. 

6.2.2 Beschrijving en beoordeling van milieueffecten 

Bij de beschrijving en beoordeling van de effecten zal een onderscheid worden gemaakt tussen de 

aanlegfase enerzijds en de exploitatiefase van Project One anderzijds. 

Voor de bepaling van de geluidsimpact van de werkzaamheden tijdens de aanlegfase van het project 

wordt het geluidseffect van de verschillende werfstadia op zijn omgeving berekend met behulp van 

een akoestisch overdrachtsmodel.  

Een aanname van de activiteiten die zullen plaatsvinden en de machines die daarbij worden ingezet, 

is ingeschat door Project One. Hierbij wordt rekening gehouden met het type, het aantal en de 

werkingsduur van de werfmachines op respectievelijk het noordelijk en zuidelijk deel van het 

projectgebied. Het betreft hier een inschatting van de gebruikte machines die tegelijkertijd kunnen 

worden ingezet en deze inschatting vertegenwoordigt dan ook de maximale doch representatieve 

geluidsemissie per werfstadium. De geluidsemissie of ook het geluidsvermogen (Lw) per type 

machine wordt ingeschat op basis van het KB van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen van 
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materieel voor gebruik buitenshuis (2000/14/EC), op basis van technische fabrikantspecificaties die 

van toepassing zijn voor de gecategoriseerde werfmachines en op basis van de beschikbare 

gegevens uit de literatuur met betrekking tot de geluidsemissie van machines tijdens 

constructiewerken en open werksites.  

In functie van de berekende geluidsemissie van de verschillende werfactiviteiten voor de volledige 

duur (voor de ca. 44 maanden) van de aanlegfase, kan men binnen de discipline Geluid een 

onderscheid maken tussen 3 werfstadia. Voor de discipline Geluid is het belangrijk om de aanlegfase 

in te delen in verschillende stadia, aangezien het type, het aantal en de werkingsduur van de 

machines tussen de onderscheiden werfstadia en de aldus berekende geluidsemissie van de werf 

duidelijk kan verschillen. We onderscheiden volgende stadia / activiteiten: 

• Werfstadium A: vegetatieverwijdering, afgraven van teelaarde en beperkte nivellering van het 

terrein, aanleg van toegangswegen, bouw van een contractordorp. 

• Werfstadium B: terreinprofilering (“cut and fill”), funderingswerken, … 

• Werfstadium C: constructie van de gebouwen en installaties van het project, … 

 

Het geluidseffect voor de 3 werfstadia zal met behulp van het akoestisch model worden 

gekwantificeerd voor zowel de dag- als de avond-/nachtperiode. De berekende geluidsemissie voor 

de 3 werfstadia wordt hierbij ruimtelijk gespreid over het volledige projectgebied. 

Voor de effectbeschrijving en -beoordeling voor de exploitatiefase zijn de geluidsvermogenniveaus 

van de relevante installatiezones van Project One en hun respectievelijke ligging aangeleverd door de 

opdrachtgever. De opgegeven geluidsvermogenniveaus per zone zijn het resultaat van de 

geluidsemissies voor de individuele installaties op basis van de verkregen leveranciersgegevens, en 

bij ontstentenis van gegevens op basis van aannames van soortgelijke installaties. Voor de 

inschatting van de toekomstige situatie tijdens exploitatie van Project One, zal een onderscheid 

gemaakt worden tussen de volgende elementen: 

• Het effect van de exploitatie tijdens een representatieve, doch maximale werking van de productie-

installaties van het toekomstige bedrijf, geëvalueerd als een continue geluidsemissie; 

• Het effect van de exploitatie tijdens opstart of geplande stop van de ECR, waarbij naast de 

productie-installaties één grondfakkel werkzaam kan zijn (een normale start duurt 24 à 72 uur, een 

geplande stop duurt enkele uren), geëvalueerd als een continue geluidsemissie;  

• Het effect van de exploitatie tijdens een calamiteit, waarbij naast de continue bronnen één of 

meerdere fakkels van het bedrijf kortstondig werkzaam kunnen zijn, geëvalueerd als een 

incidentele geluidsemissie. 

 

Voor zowel de aanlegfase als de exploitatiefase worden de overdrachtsberekeningen uitgevoerd 

volgens de norm ISO 9613-2 met behulp van het computerprogramma ‘IMMI’ versie 2020 voor de 

genormaliseerde 1/3 octaafbanden tussen 25 Hz en 10000 Hz. Daarbij wordt rekening gehouden met 

de geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, mogelijk relevante schermeffecten en de invloed van de 

bodem. 

Het berekend specifiek geluid wordt met behulp van het akoestisch overdrachtsmodel bepaald op een 

vast raster van 20x20m ter bepaling van de geluidscontouren van het specifiek geluid over de 

volledige oppervlakte van het studiegebied alsook ter hoogte van discrete referentiepunten, inclusief 

de 4 referentiepunten ‘IP1’, ‘IP2’, ‘IP3 en ‘IP4’ waar tevens immissiemetingen werden uitgevoerd.  

Voor de beoordeling van het effect van het project op de verkeerstromen op de relevante wegen en 

waterwegen, die op hun beurt een wijziging van de geluidsemissie van de (water-)weg tot gevolg 

kunnen hebben, zal een kwalitatieve analyse worden uitgevoerd. Ter beoordeling van de wijziging 

van de geluidsemissie van de weg wordt gebruik gemaakt van de mobiliteitsgegevens (zie Hoofdstuk 

10 Mobiliteit) die de verkeerstromen op de wegen voorspellen vóór en tijdens de aanleg- en de 

exploitatiefase van het project. Voor de beoordeling van de wijziging van de geluidsemissie van het 

scheepsverkeer op het kanaaldok B1/B2 wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het 

Havenbedrijf Antwerpen die het huidig scheepsverkeer weergeven en de gegevens uit de disciplines 

Mobiliteit en Bodem die een schatting geven van het te verwachten scheepstransport tijdens de 

aanleg- en de exploitatiefase van het project. 
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Om de geplande situatie te beoordelen, zal het berekend specifiek geluid van de geplande situatie 

vergeleken worden met de referentiesituatie en getoetst worden aan de vigerende voorwaarden 

volgens VLAREM II. 

Indien relevante effecten worden vastgesteld, worden milderende maatregelen voorgesteld. 

6.2.3 Effectuitdrukking 

De effecten voor de discipline Geluid worden uitgedrukt in een specifiek geluidsniveau in dB(A). 

Voor de aanlegfase wordt het specifiek geluid van de relevante activiteiten / gebruikte machines 

bepaald voor discrete locaties nabij bewoning en natuurgebied (meest geluidsgevoelige gebieden) en 

onder de vorm van contouren over het volledige studiegebied. 

Het effect van de exploitatie van de inrichting zal eveneens worden afgewogen ter hoogte van 

discrete referentiepunten nabij bewoning en natuurgebied, aangevuld met discrete referentiepunten 

op 200 m van de terreingrens en onder de vorm van contouren over het volledige studiegebied.  

Zoals het richtlijnenboek voorschrijft, zullen de effecten berekend worden op een standaard hoogte 

van 4 m boven het maaiveld. De verandering van geluidsniveau (omgevingsgeluid) voor deze 

representatieve punten wordt weergegeven als effectuitdrukking. 

De berekende geluidscontourkaarten zullen tevens als input dienen voor de disciplines Mens-

Gezondheid en Biodiversiteit voor het bepalen van de mogelijke hinder. 

6.2.4 Toetsingskader 

Het wettelijke toetsingskader voor hinderlijke inrichtingen is titel II van het VLAREM (BS 31/7/1995, 

aangepast en voor het deel geluid vervangen door BS31/3/1999) inclusief alle wijzigingen die in de 

loop van de daaropvolgende jaren werden doorgevoerd door middel van besluiten van de Vlaamse 

Regering.  

Volgens de voorschriften van VLAREM II, bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open 

lucht” gelden volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid, afhankelijk 

van de gewestplanbestemming of daarmee equivalente BPA- (bijzonder plan van aanleg) of RUP- 

(ruimtelijk uitvoeringsplan) bestemming of de ligging t.o.v. een andere bestemming. 

Tabel 6-1: Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht 

Gebied Milieukwaliteitsnormen in dB(A) 

overdag ‘s avonds ’s nachts 

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van 
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van 
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote 
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden 
tijdens de ontginning. 

50 45 40 

4. Woongebieden 45 40 35 

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 
ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning 

60 55 55 

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40 

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en 
deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgesteld 

45 40 35 

8. Bufferzones 55 50 50 
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Gebied Milieukwaliteitsnormen in dB(A) 

overdag ‘s avonds ’s nachts 

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor 
grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens ontginning 

55 50 45 

10. Agrarische gebieden 45 40 35 

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde 
van toepassing. 

   Dag: van 07.00 tot 19.00 uur 

   Avond: van 19.00 tot 22.00 uur 

   Nacht: van 22.00 tot 07.00 uur 

 

De richtwaarden (RW) voor het specifiek geluid in open lucht van als hinderlijk ingedeelde 

inrichtingen zoals omschreven in bijlage 4.5.4 van VLAREM II, stemmen overeen met bovenstaande 

waarden (zelfde gebieden en richtwaarden als bijlage 2.2.1). Deze richtwaarden leggen beperkingen 

op voor het door de beschouwde inrichting veroorzaakte geluid in de omgeving. Deze eigen 

geluidsbijdrage van de inrichting aan het totaal geluidsniveau in de omgeving wordt het “specifiek 

geluid Lsp” genoemd.  De beperking ervan is afhankelijk van de periode (dag-avond-nacht), van de 

ligging volgens het gewestplan van zowel de inrichting zelf als van het referentiepunt, en tenslotte van 

de vergunningsdatum, bestaande of nieuwe inrichting. 

De voorwaarden voor een nieuwe inrichting van klasse 1 en 2 worden uiteengezet in hoofdstuk 

4.5.3 van VLAREM II, artikel 4.5.3.1 en zijn als volgt samen te vatten: 

• Indien het oorspronkelijk omgevingsgeluid (LOOG) lager is dan de richtwaarde (geldend voor de 

beschouwde gebieden zoals beschreven in § 2.2.1) dient het specifiek geluid lager te zijn dan de 

richtwaarde verminderd met 5 dB(A). 

Lsp < richtwaarde (RW) - 5 dB(A) 

• Indien het oorspronkelijk omgevingsgeluid (LOOG) hoger is dan de richtwaarde (RW) dient het 

specifiek geluid van de nieuwe inrichting (Lsp) aan de meest strenge van de volgende twee 

voorwaarden te voldoen: 

Lsp < oorspronkelijk omgevingsgeluid (LOOG) - 5 dB(A) 

en 

Lsp < richtwaarde (RW) 

Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing voor het continu geluid van een inrichting.  

Voor incidentele geluiden, m.n. geluid waarvan het niveau weinig frequent verhoogt ingevolge 

gebeurtenissen die langer dan 2 seconden duren en in het totaal niet langer zijn dan 10% van de duur 

van de desbetreffende beoordelingsperiode, zijn volgende voorwaarden van toepassing: 

Tabel 6-2: Richtwaarden voor incidentele geluiden 

Richtwaarde uitgedrukt als LAeq,1s in dB(A) 

overdag ‘s avonds ’s nachts 

Toepasselijke waarde +15 Toepasselijke waarde +10 Toepasselijke waarde +10 

Met als toepasselijke waarde voor nieuwe inrichtingen de richtwaarde in bijlage 4.5.4 van VLAREM II 
verminderd met 5 dB(A). 

 

De activiteiten die zullen plaatsvinden ter voorbereiding van het terrein en de bouw op zich zijn geen 

ingedeelde inrichting, de voorwaarden voor het specifiek geluid zijn daar dan ook niet van toepassing.  
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Voor de evaluatie van de aanlegfase zal nagegaan worden in hoeverre het bestaande geluidsklimaat 

beïnvloed wordt door de geplande werfactiviteiten met behulp van het beoordelingskader zoals 

beschreven in volgende paragraaf 6.2.5. Voor de toetsing van trillingen tijdens de aanlegfase kan 

verwezen worden naar de comfortcriteria zoals omschreven in DIN 4150 (Duitse norm). 

6.2.5 Beoordelingskader 

Ter beoordeling van de invloed van het project (aanlegfase en exploitatiefase) op het 

omgevingsgeluid zal het significantiekader, dat van toepassing is voor nieuwe inrichtingen met 

betrekking tot geluid, worden toegepast (significantiekader zoals omschreven in het richtlijnenboek 

discipline Geluid en trillingen van februari 2011). Het punt waarop deze evaluatie wordt uitgevoerd, 

wordt net zoals bij de VLAREM II wetgeving gekozen op discrete punten op 200 m of nabij de 

dichtstbijzijnde woningen en natuurgebieden. Onderstaande Tabel 6-3 geeft een overzicht van het 

significantiekader. 

Tabel 6-3: Significantiekader voor geluid 

Invloed op omgeving 
Eindscore na correctie voor nieuwe inrichtingen 

Lna-Lvoor Tussenscore 

ΔLAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW 

ΔLAX,T>+6 -3 -1 -3 

+3<ΔLAX,T≤+6 -2 -1 -3 

+1<ΔLAX,T≤+3 -1 -1 -3 

-1≤ΔLAX,T≤+1 0 0 -1 / -2 * 

-3≤ΔLAX,T<-1 +1 +1 - 

-6≤ΔLAX,T<-3 +2 +2 - 

ΔLAX,T<-6 +3 +3 - 

ΔLAX,T: verschil in omgevingsgeluid in dB(A) vooraleer en nadat een project zal zijn uitgevoerd met X en T te 
bepalen en te verantwoorden door de deskundige 

Met T = duur in seconden 

Met X = 

“N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in VLAREM II wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de 
milieukwaliteitsnorm 

ofwel 

“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T) van het omgevingsgeluid 

 

GW: grenswaarde (= waarde begrepen tussen de richtwaarde en richtwaarde – 5 afhankelijk van het oorspronkelijk 
omgevingsgeluid) 

Lsp: specifiek geluid 

* de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het 
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie) 

 

Voor die uitzonderlijke situaties waarbij het geluidsklimaat (aanzienlijk) verbetert, maar de 

grenswaarden evengoed overschreden worden (vakje met “-“), zal de deskundige zelf een score 

aangeven die vergezeld gaat van een degelijke motivatie. 
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De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen: 

Significantieniveau Milderende maatregelen 

Beperkt negatief (-1) 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de 
juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat er zich een 
probleem kan stellen dan dient de deskundige over te gaan tot voorstellen van 
milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te 
worden. 

Negatief (-2) 
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, te 
koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd 
te worden. 

Aanzienlijk negatief (-3) 
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te 
koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te 
worden. 

 

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar/geen, beperkt 

positief, positief en aanzienlijk positief. Zie § 5.3 voor een beschrijving van de 7-delige schaal die 

wordt gehanteerd in de significantiekaders en de negatieve scores gekoppeld aan de milderende 

maatregelen.  

Voor geluidsbronnen die niet onder de VLAREM wetgeving vallen – waaronder de activiteiten tijdens 

de aanlegfase – is de gecorrigeerde eindscore strikt genomen niet toepasbaar daar er geen wettelijk 

opgelegde grenswaarden bestaan, en wordt er in eerste instantie rekening gehouden met de zgn. 

tussenscore of dus de mate waarin het bestaande geluidsklimaat beïnvloed wordt door de geplande 

activiteiten. 

6.3 Referentiesituatie 

6.3.1 Beschrijving van de bestaande toestand 

Het projectgebied is gelegen in de haven van Antwerpen en bevindt zich volgens het Gewestplan 

Antwerpen in een zone aangeduid als industriegebied. Het projectgebied is ook gelegen binnen de 

grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Zeehavengebied 

Antwerpen en meer bepaald binnen het gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven binnen 

de bestemmingscategorie ‘Bedrijvigheid’. Dit betekent dus een bestendiging van de 

gebiedsbestemming volgens de voorschriften van VLAREM II, bijlage 2.2.1, als gebied 5 (zie Tabel 

6-1). Zie Hoofdstuk 3 Projectbeschrijving voor een ruimtelijke beschrijving van het projectgebied. Een 

luchtfoto van de bestaande toestand met aanduiding van de grenzen van het projectgebied wordt 

weergegeven in Figuur 6-5. 

In oostelijke richting grenst het projectgebied aan het kanaaldok B1/B2. Aan de overzijde van het 

kanaal bevinden zich de meest nabijgelegen woningen te Berendrecht op ongeveer 890 m ten 

noordoosten van het projectgebied. Ten zuiden van het woongebied Berendrecht en op ruim 400 m 

ten noordoosten van de toekomstige terreingrens van Project One ligt het natuurgebied Opstalvallei.  

Op minder dan 200 m ten westen van het projectgebied bevindt zich het natuurgebied Galgenschoor 

dat zich uitstrekt tussen het industriegebied en de rechter Scheldeoever. Verder zuidwaarts op 

ongeveer 1,3 km van het projectgebied en grenzend aan het natuurgebied Galgenschoor, bevindt 

zich de woonkern Lillo. 

In de huidige situatie wordt het geluidsklimaat van het projectgebied en zijn nabije omgeving bepaald 

door de industriële activiteiten op het industriegebied en in beperkte mate door het verkeersgeluid. 
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De strategische geluidsbelastingskaarten agglomeratie Antwerpen (referentiejaar 2016) voor de zone 

van het projectgebied met betrekking tot industrie en wegverkeer worden weergegeven in de 

volgende 4 figuren. Deze geluidskaarten voor Lden1 en Lnight2 zijn te vinden op de website van 

departement Omgeving (bron: https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsbelastingkaarten).  

  

Figuur 6-1: Strategische geluidskaart agglomeratie Antwerpen - industrie Lden (bron dep. Omgeving) 

 

 

Figuur 6-2: Strategische geluidskaart agglomeratie Antwerpen - industrie Lnight (bron dep. Omgeving) 

 

1 Lden: dag-avond-nacht-geluidsbelastingsindicator - het A-gewogen lange termijngemiddelde over 1 jaar tijdens de 
etmaalperiode. 
2 Lnight: nacht-geluidsbelastingsindicator - het A-gewogen lange termijngemiddelde over 1 jaar tijdens de nachtperiode. 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

6-8 

 

Figuur 6-3: Strategische geluidskaart agglomeratie Antwerpen - wegverkeer Lden (bron dep. Omgeving) 

 

 

Figuur 6-4: Strategische geluidskaart agglomeratie Antwerpen - wegverkeer Lnight (bron dep. Omgeving) 

 

Op basis van de bovenstaande strategische geluidskaarten is de dominante invloed van de 

industriële activiteiten op het projectgebied duidelijk waarneembaar. De invloedsfeer van het 

wegverkeer op de Scheldelaan heeft nauwelijks een invloed op het projectgebied. Evenwel blijkt uit 

de kaarten dat de geluidsemissie van het wegverkeer nabij de woningen te Lillo en de zuidelijke helft 

van het natuurgebied Galgenschoor niet volledig verwaarloosbaar kan gesteld worden t.o.v. de 

geluidsemissie ten gevolge van de industrie. Er dient hierbij wel bemerkt te worden dat in 2017, en 

dus na de opmaak van de bovenstaande kaarten, de volledige weginfrastructuur van de Scheldelaan 

vanaf de Berendrechtsluis tot aan het oprittencomplex van de R2 te Lillo vernieuwd werd. Het nieuwe 
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asfaltwegdek resulteert hierbij mogelijk in een lagere geluidsemissie van het wegverkeer op de 

Scheldelaan, dan weergegeven op de bovenstaande kaarten.  

De contouren van de verderaf gelegen autowegen R2 op ca. 1,3 km en A12 op ca. 3 km van het 

projectgebied alsook deze van het lucht- of spoorverkeer hebben geen invloed op het projectgebied. 

6.3.2 Immissiemetingen van het omgevingsgeluid 

Ter voorbereiding van Project One werd in juni 2019 het bestaande omgevingsgeluid bepaald in de 

nabije omgeving van het projectgebied. Er werden continue immissiemetingen uitgevoerd op 4 

meetpunten gedurende 4 weken. De meetpunten werden bepaald in overeenstemming met de 

technische bepalingen van VLAREM II, ter hoogte van het natuurgebied Galgenschoor ten westen 

(meetpunten 1 en 2), de woningen te Lillo ten zuidwesten (meetpunt 3) en de woningen te 

Berendrecht ten noordoosten van het projectgebied (meetpunt 4). Deze metingen laten toe het 

gemiddelde totale omgevingsgeluid te bepalen voor de verschillende periodes van de dag, rekening 

houdend met de windrichting en windsnelheid. 

Sinds midden 2020 zijn de productie-installaties van Gunvor, gelegen ten noorden van het 

projectgebied, (mogelijk tijdelijk en gedeeltelijk) stilgelegd. Daar er bij de opmaak van dit MER geen 

duidelijkheid is over de toekomst van het bedrijf, werd een aanvullende geluidsmeetcampagne 

uitgevoerd ter bepaling van het omgevingsgeluid rekening houdend met de huidige gereduceerde 

bedrijfsactiviteiten van Gunvor. Hiertoe werden in februari 2021 continue immissiemetingen 

uitgevoerd op dezelfde vier locaties als in juni 2019 gedurende een periode van 3 weken. Tijdens 

deze meetcampagne was er sneeuwval, waardoor er gedurende 1 week geen representatieve 

waarden konden bekomen worden.   

Een overzicht van de referentiepunten met hun Lambert coördinaten wordt weergegeven in de 

onderstaande Tabel 6-4. De ligging van de meetpunten wordt eveneens aangeduid op onderstaande 

Figuur 6-5. 

Tabel 6-4: Ligging van de meetpunten 

Punt Ligging 
Lambert 

coörd X 

Lambert 

coörd Y 

Afstand tot de 

perceelsgrens 

Gebied volgens 

gewestplan 

IP1 

Scheldelaan 490 – grens met 
natuurgebied Galgenschoor 
noord (ten westen van 
projectgebied)  

144 005 224 523 
Ca. 140 m ten 
westen 

Natuurgebied < 500 m 
van industriegebied 

IP2 

Scheldelaan 460 – nabij 
natuurgebied Galgenschoor 
zuid (ten westen van 
projectgebied) (1) 

144 223 223 044 
Ca. 115 m ten 
westen 

Natuurgebied < 500 m 
van industriegebied 

IP3 
Woningen te Lillo – 
Kazerneplein Lillo 

144 571 221 640 
Ca. 1 400 m ten zuid-
/zuidwesten 

Woongebied < 500 m van 
industriegebied 

IP4 
Woningen te Berendrecht – 
Dorpbeekstraat 129. 

145 586 225 609 
Ca. 950 m ten 
noordoosten 

Woongebied < 500 m van 
industriegebied 

(1) Het referentiepunt is gelegen in het natuurgebied “Schorren en Polders van de Beneden-Schelde” aangeduid 

als Vogelrichtlijngebied nabij het natuurgebied Galgenschoor (+/- 35 m van de grens met Galgenschoor). Een 

meting aan de grens van het Galgenschoor was niet mogelijk door de aanwezigheid van een spoorweg. 
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Figuur 6-5: Orthofoto met de aanduiding van het projectgebied en de meetpunten 

 

Voor de immissiemetingen worden per meetduur van telkens 1 uur de volgende statistische 

parameters berekend: Leq, L01, L10, L50, L90 en L95. 

• Leq = het equivalente geluidsdrukniveau d.w.z. het energetisch gemiddelde niveau; 

• LN = het geluidsdrukniveau dat gedurende N % van de meetperiode werd overschreden. 

 

Alle geluidsdrukniveaus worden uitgedrukt in dB(A) re 2x10-5 Pa met de snelle dynamische 

karakteristiek. De uurpercentielen worden geanalyseerd in functie van de overheersende windrichting. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de acht verschillende windsectoren zoals bepaald in 

VLAREM II nl: 

 

Noord :  van 337,5 ° tot  22,5 ° 

Noordoost : van 22,5 °  tot  67, 5 ° 

Oost :  van 67,5 ° tot 112,5 ° 

Zuidoost : van 112,5 ° tot 157,5 ° 

Zuid :   van 157,5 ° tot 202,5 ° 

Zuidwest : van 202,5 ° tot 247,5 ° 

West :  van 247,5 ° tot 292,5 ° 

Noordwest : van 292,5 ° tot 337,5 ° 
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De berekening van de gemiddelden per windrichting gebeurt enkel op basis van de waarden gemeten 

bij een gemiddelde windsnelheid kleiner dan 5 m/s. Voor de percentielen LAeq,1h, LA50,1h en LA95,1h 
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wordt een gemiddelde voor de drie periodes van de dag berekend overeenkomstig de technische 

bepalingen van VLAREM II d.w.z. 

• Dagperiode: rekenkundig gemiddelde van alle uurgemiddelden tussen 7h00 en 19h00; 

• Avondperiode: rekenkundig gemiddelde van alle uurgemiddelden tussen 19h00 en 22h00; 

• Nachtperiode: rekenkundig gemiddelde van de laagste vier uurgemiddelden tussen 22h00 en 

07h00. 

De resultaten van de meetcampagnes in juni 2019 en februari 2021 zijn samengevat in Tabel 6-5, 

waarbij een opsplitsing wordt gemaakt per beschouwd immissiepunt. De situatie met meewind van 

het bedrijf naar het beschouwde meetpunt werd aangeduid door het betreffende geluidsniveau te 

onderlijnen in de tabel. Voor de meetcampagne in februari 2021 worden enkel de sneeuwvrije dagen 

beschouwd (+/- 2 weken).  

De bekomen resultaten zijn vergeleken met de milieukwaliteitsnormen (MKN) van bijlage 2.2.1 van 

VLAREM II. De vier meetpunten zijn alle gelegen ter hoogte van een natuurgebied of woongebied op 

minder dan 500 m van een industriegebied. Volgens de gebiedsbestemming van VLAREM II stemt dit 

overeen met een gebied 2 (zie Tabel 6-1) waar een milieukwaliteitsnorm geldt van 50 dB(A), 45 dB(A) 

en 45 dB(A) tijdens respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 
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Tabel 6-5: Resultaten continue immissiemetingen per dag-, avond- en nachtperiode. 

IP 

Statistische analyse per beoordeling en windrichting 
MKN 
VLAREM II  
in dB(A) 

 Juni 2019 Februari 2021 

Windrichting N NO O ZO Z ZW W NW N NO O ZO Z ZW W NW 

1 

D
a

g
 

Gem LAeq 56,1 54,0 56,2 57,2 53,7 54,1 54,0 55,7 59,3 57,0 58,1 58,7 59,5 56,5 57,5 61,2 

50 
Gem LA50 52,9 52,4 54,3 54,6 52,0 51,3 51,1 52,8 56,8 54,0 54,9 55,7 56,8 54,5 54,5 55,6 

Gem LA95 48,7 49,7 50,9 49,9 48,1 47,0 47,0 48,8 51,7 52,0 52,0 52,7 53,0 49,7 50,4 50,9 

Aantal uren 22 19 41 25 21 52 26 17 1 7 2 25 41 3 3 7 

A
v

o
n

d
 

Gem LAeq 55,5 52,9 53,7 55,6 54,9 53,2 51,3 53,8 - - 55,9 57,2 58,2 54,3 - 55,7 

45 
Gem LA50 52,2 51,9 51,9 53,5 51,3 50,4 49,6 51,2 - - 54,5 55,1 55,5 53,1 - 52,2 

Gem LA95 49,1 50,2 49,5 50,5 47,6 46,3 46,4 48,0 - - 52,4 52,8 53,2 50,1 - 48,8 

Aantal uren 16 4 8 5 6 7 4 11 0 0 6 7 7 1 0 3 

N
a

c
h

t 

Gem LAeq 52,6 53,6 53,6 51,6 53,0 49,9 50,3 55,3 51,4 54,7 56,3 56,0 57,9 57,6 - 55,2 

45 
Gem LA50 51,9 52,9 52,0 50,5 50,4 48,6 47,8 50,6 51,0 54,2 53,2 54,0 53,7 52,8 - 51,0 

Gem LA95 50,4 51,4 50,7 49,1 48,7 46,7 45,5 48,5 49,5 53,0 51,5 52,6 52,2 50,6 - 48,8 

Aantal uren 15 11 14 7 6 8 7 6 1 1 6 15 9 4 0 3 

2 

D
a

g
 

Gem LAeq 58,5 56,2 58,1 60,1 58,3 56,4 57,8 58,7 59,7 57,9 58,1 58,1 59,3 59,5 60,3 59,6 

50 
Gem LA50 56,6 54,6 56,6 58,1 56,7 54,3 55,0 56,0 58,7 57,0 56,6 56,9 57,8 58,3 58,7 58,3 

Gem LA95 50,7 51,2 52,3 52,5 50,8 48,7 48,0 49,6 54,1 53,7 53,5 52,9 53,0 52,0 53,3 53,1 

Aantal uren 22 19 41 25 21 52 26 17 5 27 12 25 25 1 6 21 

A
v

o
n

d
 

Gem LAeq 56,6 54,1 55,8 57,2 57,8 56,8 55,1 56,6 57,2 59,0 55,6 56,8 58,1 - - 57,6 

45 
Gem LA50 53,8 52,9 53,5 54,7 54,9 53,9 51,8 52,7 55,6 57,9 54,8 55,3 55,9 - - 55,2 

Gem LA95 50,4 51,2 50,9 51,2 50,7 48,8 46,6 48,4 52,6 55,1 53,0 53,0 52,2 - - 51,7 

Aantal uren 16 4 8 5 6 7 4 11 7 6 2 5 7 0 0 7 

N
a

c
h

t 

Gem LAeq 53,6 54,1 54,2 53,6 53,1 51,4 51,5 53,4 54,3 55,7 58,0 55,0 54,4 55,0 - 54,0 

45 
Gem LA50 52,8 53,2 52,6 52,2 51,9 50,3 49,9 52,2 53,1 54,6 57,0 54,2 53,2 53,4 - 52,9 

Gem LA95 51,1 51,8 51,2 50,6 50,1 47,7 47,7 50,1 51,2 52,9 55,3 52,6 51,1 50,8 - 50,8 

Aantal uren 15 11 14 7 6 8 7 6 6 10 6 13 7 3 0 3 
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IP 

Statistische analyse per beoordeling en windrichting 
MKN 
VLAREM II  
in dB(A) 

 Juni 2019 Februari 2021 

Windrichting N NO O ZO Z ZW W NW N NO O ZO Z ZW W NW 

3 

D
a

g
 

Gem LAeq 48,6 49,1 49,3 49,9 49,3 48,7 51,2 50,6 50,1 48,9 48,7 49,6 50,0 49,8 49,1 49,8 

50 
Gem LA50 47,1 47,2 47,6 47,9 45,0 45,7 48,0 47,6 48,6 47,0 47,0 47,5 47,8 45,5 48,4 48,6 

Gem LA95 44,0 44,3 44,8 44,3 41,8 42,6 43,4 44,4 45,7 44,9 44,9 45,4 45,6 43,2 46,1 45,8 

Aantal uren 22 19 41 25 21 52 24 17 7 34 14 34 41 3 7 22 

A
v

o
n

d
 

Gem LAeq 49,2 47,2 47,4 47,9 47,7 48,1 47,7 48,5 48,9 49,5 46,7 47,7 49,2 47,3 - 47,3 

45 
Gem LA50 46,9 45,9 46,0 46,3 46,1 45,8 45,8 47,1 48,0 49,2 46,3 47,4 48,0 47,0 - 46,8 

Gem LA95 44,2 43,5 43,6 43,8 43,6 42,9 42,7 44,4 45,5 47,6 44,5 45,7 46,4 45,3 - 44,3 

Aantal uren 16 4 8 5 6 7 4 11 7 6 6 7 7 1 0 7 

N
a

c
h

t 

Gem LAeq 48,5 47,0 45,3 45,0 46,5 44,9 45,2 47,7 45,7 46,5 47,7 47,1 46,9 48,2 - 45,1 

45 
Gem LA50 47,9 46,7 44,8 44,6 45,4 44,4 44,7 47,0 45,1 46,0 47,3 46,8 46,6 47,9 - 43,9 

Gem LA95 46,0 45,1 43,1 43,0 43,9 42,5 43,1 45,5 43,3 44,4 45,9 45,4 45,0 46,1 - 41,9 

Aantal uren 18 11 14 6 5 8 7 4 6 13 10 17 10 3 0 3 

4 

D
a

g
 

Gem LAeq 54,0 53,7 54,3 54,9 54,3 55,3 55,4 55,8 53,9 51,8 53,2 54,2 54,7 54,0 53,5 54,3 

50 
Gem LA50 49,0 47,3 47,9 49,3 50,3 52,1 51,7 51,1 48,2 45,6 45,2 49,3 50,0 47,9 50,3 49,2 

Gem LA95 44,2 42,3 43,7 45,0 47,1 49,2 48,5 47,3 45,0 41,6 42,3 46,5 47,1 45,0 46,7 45,8 

Aantal uren 22 19 41 26 21 52 23 17 3 7 2 25 41 3 3 6 

A
v

o
n

d
 

Gem LAeq 51,5 51,2 51,4 52,7 54,3 54,1 53,2 52,9 - - 50,2 50,7 51,9 50,7 - 48,3 

45 
Gem LA50 46,6 44,0 46,0 46,7 50,9 51,8 50,7 48,6 - - 47,5 48,0 50,0 49,4 - 45,7 

Gem LA95 43,4 40,2 41,8 43,5 48,1 49,1 48,2 45,1 - - 45,9 46,1 48,5 48,1 - 43,6 

Aantal uren 16 4 8 5 6 7 4 11 0 0 6 7 7 1 0 3 

N
a

c
h

t 

Gem LAeq 48,7 45,6 49,1 51,2 51,6 51,9 53,3 48,6 43,7 48,7 48,8 50,8 49,8 52,1 - 47,2 

45 
Gem LA50 45,8 42,3 46,2 49,6 50,9 51,2 51,3 47,5 43,1 48,4 48,0 48,8 49,3 50,8 - 44,4 

Gem LA95 43,4 40,2 43,8 47,0 49,0 49,3 48,7 45,1 41,3 46,9 45,9 47,3 47,9 48,9 - 41,5 

Aantal uren 18 12 10 7 5 9 5 4 1 1 4 20 8 2 0 3 

De situatie met meewind van het bedrijf naar het beschouwde meetpunt werd aangeduid door het betreffende geluidsniveau te onderlijnen in de tabel. 
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De immissiemetingen tonen aan dat: 

• ter hoogte van meetpunt 1, gelegen op de noordelijke helft van het natuurgebied Galgenschoor 

ten westen van het projectgebied, het gemiddeld LA95,1h–niveau bij de kritische windrichtingen 

weinig varieert tijdens de dag-, avond- en nachtperiode en in de grootteorde ligt van 50 dB(A) 

o.b.v. de immissiemetingen in juni 2019. De immissiemetingen in februari 2021 tonen een 

gemiddeld LA95,1h–niveau bij de kritische windrichtingen van 52 dB(A), wat hoger is dan in 2019. De 

milieukwaliteitsnorm wordt overschreden met maximaal 2 dB(A) overdag en maximaal 7 dB(A) ‘s 

avonds en ’s nachts. De metingen in 2019 tonen aan dat het omgevingsgeluid bij mee- of 

tegenwind kan variëren met 4 à 5 dB(A) tijdens de meest kritische nachtperiode. Bij de 

meetcampagne in 2021 zijn er te weinig uurwaarden bij tegenwind om deze laatste vergelijking te 

kunnen maken.  

• ter hoogte van meetpunt 2, gelegen nabij de zuidelijke helft van het natuurgebied Galgenschoor 

ten westen van het projectgebied, het gemiddeld LA95,1h–niveau bij de kritische windrichtingen licht 

varieert tijdens de dag-, avond- en nachtperiode en gemiddeld 52 dB(A) bedraagt o.b.v. de 

immissiemetingen in juni 2019. De immissiemetingen in februari 2021 tonen een gemiddeld 

LA95,1h–niveau bij de kritische windrichtingen van 54 dB(A), wat hoger is dan in 2019. De 

milieukwaliteitsnorm wordt derhalve overschreden met maximaal 4 dB(A) overdag en maximaal 9 

dB(A) ’s avonds en ’s nachts. Op basis van de geluidsmetingen in juni 2019 varieert het 

omgevingsgeluid bij mee- of tegenwind met 3 à 4 dB(A) tijdens de meest kritische nachtperiode. 

• ter hoogte van meetpunt 3, gelegen t.h.v de bewoning te Lillo, het gemiddeld LA95,1h–niveau bij de 

kritische windrichtingen beperkt varieert van 44 dB(A) overdag en ’s avonds tot 46 dB(A) ’s nachts. 

De immissiemetingen in februari 2021 tonen een gemiddeld LA95,1h–niveau bij de kritische 

windrichtingen van 45 dB(A) overdag, 47 dB(A) ’s avonds en 44 dB(A) ‘s nachts. Het gemiddelde 

LA95,1h–niveau over de dag-avond-nachtperiode ligt evenwel in dezelfde grootteorde als in 2019 en 

bedraagt 45 dB(A). Men dient te bemerken dat tijdens de metingen in februari 2021 een sterke 

fluctuatie werd vastgesteld op het gemeten LA95,1h–niveau (>10 dB(A)) en deze metingen hierdoor 

minder betrouwbaar zijn. Dit betekent dat de milieukwaliteitsnorm met maximaal 2 dB(A) 

overschreden wordt, doch gemiddeld over de dag-avond-nachtperiode gerespecteerd wordt. Op 

basis van de geluidsmetingen in juni 2019 varieert het omgevingsgeluid bij mee- of tegenwind met 

2 à 3 dB(A) tijdens de meest kritische nachtperiode.  

• ter hoogte van meetpunt 4, gelegen nabij de bewoning te Berendrecht, het gemiddeld LA95,1h–

niveau bij de kritische windrichtingen licht varieert tussen 48 en 49 dB(A) o.b.v. de 

immissiemetingen in juni 2019. De immissiemetingen in februari 2021 tonen een gemiddeld 

LA95,1h–niveau bij de kritische windrichtingen tussen 46 dB(A) overdag en 48 dB(A) ’s avonds en ’s 

nachts (de gemiddelde waarde overdag wordt sterk beïnvloed door het beperkt aantal uurwaarden 

bij ZW-wind en dient derhalve met de nodige voorzichtigheid benaderd te worden). Het 

gemiddelde LA95,1h–niveau bij de kritische windrichtingen over de dag-avond-nachtperiode, alsook 

tijdens de meest kritische nachtperiode bedraagt 49 dB(A) volgens de metingen in 2019 en 48 

dB(A) volgens de metingen in 2021. Dit wijst op een daling van het omgevingsgeluid van 

gemiddeld 1 dB(A), mogelijk ten gevolge van de gereduceerde activiteiten van Gunvor. De 

milieukwaliteitsnorm wordt overdag gerespecteerd en ‘s avonds en ’s nachts overschreden met 

maximaal 4 dB(A). Verder blijkt uit de metingen in 2019 dat het omgevingsgeluid bij mee- of 

tegenwind varieert met 9 dB(A) tijdens de meest kritische nachtperiode. 

 

Voor de effectbepaling in voorliggend MER zullen de meest kritische (laagste) meetresultaten 

gebruikt worden. Dit zijn voor meetpunten 1, 2 en 3 de meetresultaten van juni 2019 daar uit de 

metingen van 2021 geen daling van het huidige omgevingsgeluid blijkt, ten gevolge van de 

gereduceerde activiteiten van het nabijgelegen bedrijf Gunvor. Bovendien kan er geen eenduidige 

verklaring gegeven worden voor de hogere waarden in 2021 ter hoogte van de meetpunten 1 en 2. 

Voor de effectbeoordeling nabij de woningen te Berendrecht (meetpunt 4) zullen de meetresultaten 

van februari 2021 gebruikt worden, daar deze gemiddeld 1 dB(A) lager liggen dan in 2019, wat 

mogelijk een gevolg is van de gereduceerde activiteiten van Gunvor die nabij de woonkern van 

Berendrecht gelegen zijn.  
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Op basis van de resultaten van de continue immissiemetingen en de gerapporteerde strategische 

geluidsbelastingskaarten agglomeratie Antwerpen van het referentiejaar 2016 (zie hoger) kan het 

oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95-niveau) in de nabije omgeving van het projectgebied bepaald 

worden. Uit de omgevingsmetingen blijkt dat het huidige LA95,1h–niveau bij de kritische windrichtingen 

gemiddeld over de dag-avond-nachtperiode, alsook gemiddeld tijdens de nachtperiode 50 dB(A) en 

52 dB(A) bedraagt ter hoogte van respectievelijk IP1 en IP2 (metingen juni 2019). IP2 ligt hierbij op 

+/- 115m ten westen van het projectgebied. Op 200 m ten westen van de terreingrens, in het 

natuurgebied Galgenschoor, bedraagt het oorspronkelijk omgevingsgeluid dan minimaal 50 dB(A). 

Ter hoogte van de woningen te Lillo, gelegen op 200 m ten westen van het industriegebied, werd 

een omgevingsgeluid gemeten van afgerond 45 dB(A) (metingen juni 2019/ februari 2021). Op basis 

van het gemeten omgevingsgeluid te Berendrecht van gemiddeld 48 dB(A) (metingen februari 2021) 

en de strategische geluidsbelastingskaarten kan in het natuurgebied Opstalvallei, gelegen ten zuiden 

van de woonkern Berendrecht, een oorspronkelijk omgevingsgeluid van bij benadering 49 dB(A) 

gelden. Verder kan voor de referentiepunten gelegen nabij de installatiedelen van de naburige 

bedrijven (industriegebied) gesteld worden dat het geluidsniveau hoger ligt dan 60 dB(A). Op de 

referentiepunten op 200 m ten oosten van de terreingrens van het projectgebied (in het Kanaaldok) 

is het oorspronkelijk omgevingsgeluid niet gekend. Op basis van eerder (2018) uitgevoerde continue 

immissiemetingen op het braakliggend terrein op 200 m ten oosten van de IMB-site en op basis van 

de strategische geluidsbelastingskaarten kan het omgevingsgeluid ingeschat worden tussen 50 en 

55 dB(A). 

6.4 Aanlegfase 

6.4.1 Beschrijving van de aanlegfase 

Voor de aanleg van het Project One zullen er gedurende ca. 3 jaar en 8 maanden (bij benadering 

vanaf augustus 2022 tot en met maart 2026, of 44 maanden) verspreid over het projectgebied werken 

worden uitgevoerd.  

De geluidsemissie van de aanlegfase op de site hangt af van de aard van de ingezette machines, het 

aantal machines, de werkingsduur, de leeftijd van de machines, etc. Deze zaken zijn afhankelijk van 

de wijze waarop de werf georganiseerd en gepland wordt alsook van de keuzes van de aannemers 

op het terrein, die op dit ogenblik nog niet (in detail) vastgelegd zijn. Er werd voor de verschillende 

activiteiten dan ook een gefundeerde aanname gemaakt van het aantal, het type, het elektrisch 

vermogen en de werkingstijd van de werfmachines door de opdrachtgever.  

De geluidsemissie of ook het geluidsvermogen (Lw) per type machine (zowel globale als spectrale 

gegevens) is ingeschat op basis van het KB van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen van 

materieel voor gebruik buitenshuis (2000/14/EC), op basis van technische fabrikantspecificaties die 

van toepassing zijn voor de gecategoriseerde werfmachines en op basis van de beschikbare 

gegevens uit de literatuur met betrekking tot de geluidsemissie van machines tijdens 

constructiewerken en open werksites. Hierbij is rekening gehouden met het geschatte elektrisch 

vermogen en/of type van de machine. Volgende bronnen werden hiervoor geraadpleegd: NOMEVAL 

(Noise of Machinery - Evaluation of Directive 2000/14/EC – Study on the experience in the 

implementation and administration of Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the 

environment of equipment for use outdoors), Europa, 2008; Database voor geluid tijdens 

constructiewerken en open werksites, DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs), 

Verenigd Koninkrijk, 2005/2006; TNO (Study on the suitability of the current scope and limit values of 

Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoor), 

Nederland, 2015 en het Artikel ‘Geluidsvermogens van vrachtwagens bij lage snelheden’, Tijdschrift 

Geluid, nr. 1 / maart 2013. 

Op basis van het totaal aantal en de ingeschatte maximale bedrijfstijd tijdens een representatieve 

werkdag per type machine, is een tijdsgewogen berekening gemaakt van de machines die 

tegelijkertijd kunnen worden ingezet op de werf. Rekening houdend met het bepaalde 

geluidsemissieniveau per type machine werd op deze manier het geluidsemissieniveau van de 
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volledige werf tijdens een maximale doch representatieve werkdag bepaald. Een berekening van een 

dergelijke representatieve werkdag voor de ca. 44 maanden die de aanlegfase telt, resulteert verder 

in 3 te onderscheiden werfstadia, waarbinnen het geluidsemissieniveau van de werf vrij stabiel blijft. 

Per werfstadium is hierbij de meest kritische maand behouden. De effectbeoordeling van de 

aanlegfase is derhalve uitgevoerd voor een maximale doch realistische werkdag tijdens de 

piekperiode per werfstadium (3 meest kritische maanden van de ca. 44 maanden). 

De resultaten van het berekend globaal geluidsvermogenniveau (Lw) in dB(A) re. 1 pW per 

werfstadium zijn voor de dagperiode en avond-/nachtperiode weergegeven in respectievelijk Tabel 

6-6 en Tabel 6-7. Deze tabellen geven eveneens een beschrijving van de beschouwde werfmachines 

(met geschat elektrisch vermogen en/of type) en het aantal machines die tegelijkertijd kunnen worden 

ingezet gedurende een maximale doch representatieve werkdag. 

De voornaamste activiteiten in de 3 te onderscheiden werfstadia zijn de volgende:  

• Werfstadium A (ca. 9 maanden): vegetatieverwijdering, afgraven van teelaarde en beperkte 

nivellering van het terrein, aanleg van toegangswegen, bouw van een contractordorp; 

• Werfstadium B (ca. 15 maanden): terreinprofilering (“cut and fill”), funderingswerken, …; 

• Werfstadium C (ca. 20 maanden): constructie van de gebouwen en installaties van het project. 

Werfstadium A omvat soortgelijke activiteiten op het noordelijk en zuidelijk deel van het projectgebied 

ter voorbereiding van de terreinen. Bij werfstadia B en C verschuift het aandeel van de werfactiviteiten 

hoofdzakelijk naar het zuidelijk deel van het projectgebied, voor enerzijds de aanleg van de ECR en 

ondersteunende infrastructuur en anderzijds de aanleg van de administratieve zone met o.a. 

administratief gebouw, magazijn, werkplaats, etc. (zie § 3.4.12). Het noorden van het projectgebied 

fungeert dan als contractordorp met een beperkter aantal werfmachines (zie Tabel 6-6).  De 

opgegeven tijdsduur per werfstadium dient indicatief beschouwd te worden, daar sommige 

werfactiviteiten uit 2 verschillende werfstadia, deels gelijktijdig – verspreid over het volledige 

projectgebied –  kunnen uitgevoerd worden. 

Uit volgende tabellen blijkt dat het globale geluidsvermogenniveau over het volledige projectgebied 

tijdens werfstadium A 127,6 dB(A) tijdens de dagperiode en 109,1 dB(A) tijdens de avond- en 

nachtperiode bedraagt. Tijdens werfstadium B is dit 127,6 dB(A) overdag en 116,5 dB(A) ‘s avonds 

en ‘s nachts en tot slot tijdens werfstadium C respectievelijk 126,2 dB(A) en 114,7 dB(A).  

Zoals eerder beschreven volgt de keuze van de 3 werfstadia, die verder zullen dienen voor de 

effectbeoordeling van de aanlegfase (zie §6.4.2), uit een berekening van het globale 

geluidsemissieniveau van de werf tijdens een maximale doch representatieve werkdag voor de ca. 44 

maanden die de aanlegfase telt. Uit de onderlinge vergelijking van de berekende globale 

geluidsemissies van de werf tijdens de ca. 44 maanden blijken de variaties binnen de beschreven 

werfstadia bij benadering constant (variaties tot +/- 2 dB(A)), met uitzondering van de eerste 2 en 

laatste 6 maanden van het aanlegproces. De eerste 2 maanden ligt het geluidsvermogenniveau 

tijdens de dagperiode gemiddeld 6 dB(A) lager dan het berekende geluidsvermogen volgens 

werfstadium A. Tijdens de avond- en nachtperiode blijft de variatie beperkt tot minder dan 2 dB(A). De 

laatste 6 maanden van de aanlegfase wordt een duidelijke daling verwacht van de geluidsemissie 

gaande van 4 dB(A) eind 2025 tot 8 dB(A) in de eerste helft van 2026 tijdens de dagperiode. Tijdens 

de avond- en nachtperiode bedraagt dit respectievelijk 3 dB(A) en 4 dB(A) ten opzichte van het 

berekend geluidsvermogenniveau volgens werfstadium C. 

 

 

 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

6-17 

Tabel 6-6: Overzicht van de werfmachines en hun geluidsvermogenniveau, met inschatting van een maximale werkingsvoorwaarde per werfstadium tijdens de dagperiode 

 Werfmachine Elektrische vermogen - type 

Geluids-
vermogen 
(Lw) 

Werfstadium A 
aantal machines 

Werfstadium B 
aantal machines 

Werfstadium C 
aantal machines 

In dB(A) 
projectgeb. 
noord 

projectgeb. 
zuid 

projectgeb. 
noord 

projectgeb. 
zuid 

projectgeb. 
noord 

projectgeb. 
zuid 

D
a

g
p

e
ri

o
d

e
 

Bulldozer 325 kW - Cat D9  112 4 4 - - - -  

Walsverdichter of Pletwals 75 kW - Cat CS44B 108 5 5 - 7 - 4 

Traktor 129 kW - Manitou MHT 10130  107 3 3 - 6 - 5 

Mobiele kraan Liebherr LTM 1100 106 2 1 - 13 - 17 

Schroef 
funderingsmachine 

400 kW 107 - -  - 10 - 2 

Wiellader 168 kW - Cat 950GC 106 4 5 - 8 - 4 

Dumper Mercedes-Benz arocs 3240 110 10 8 - 10 - 5 

Egaliseermachine 
133 kW - Moto Graders 140 / 
140 AWD 

107 4 4 - - - - 

Plaatverdichter 5 kW - Hand Plaatverdichter 105 2 - - 10 - 5 

Beton truckmixer 300 kW - Mercedes 8m3  108 1 - - 10 - 6 

Graaflaad machines 128 kW - Cat 320  101 5 5 - 15 - 5 

Vacuüm tanker 300 kW - Guess  107 2 - 2 3 2 2 

Stroomaggregaten 
500kW - Kohler 350-500 REOZJ 
met akoestische omkasting 

100 1 4 1 4 1 4 

Vorkheftruck 129 kW - Manitou MHT 10130 107 2 - 4 8 4 11 

SPMT "geautomatiseerde 
modulaire opliggers" 

340 kW - PPU Z340 105 - - - - - 6 

Asfaltmachine 
199 kW - Cat AP600F + SE60 
VT 

105 1 1 - - - - 

Wiellader met graafarm 
achteraan 

70 kW - Cat 444F2 102 4 4 - 10 - 5 

Platformwagen 338 kW - Volvo D13K460 102 1 1 4 8 3 8 

Laspost 20 kW 93 - - 1 12 1 14 

Torenkraan 100 kW 100 - - - 4 - 4 
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 Werfmachine Elektrische vermogen - type 

Geluids-
vermogen 
(Lw) 

Werfstadium A 
aantal machines 

Werfstadium B 
aantal machines 

Werfstadium C 
aantal machines 

In dB(A) 
projectgeb. 
noord 

projectgeb. 
zuid 

projectgeb. 
noord 

projectgeb. 
zuid 

projectgeb. 
noord 

projectgeb. 
zuid 

Afwateringspomp 104 kW - Godwin CD225M 99 2 5 - 20 - 8 

Luchtcompressor 10 kW 97 1 3 1 5 1 4 

Damwanden Hydraulisch drukken 102 - -  - 1 - - 

Totaal geluidsvermogenniveau per werfstadium - in dB(A) 

124,9 124,2 115,8 127,3 115,6 125,8 

127,6 127,6 126,2 

 

Tabel 6-7: Overzicht van de werfmachines en hun geluidsvermogenniveau, met inschatting van een maximale werkingsvoorwaarde per werfstadium tijdens de avond-
/nachtperiode 

 Werfmachine Elektrische vermogen - type 

Geluids-
vermogen (Lw) 

Werfstadium A Werfstadium B Werfstadium C 

In dB(A) 
projectgeb. 
noord 

projectgeb. 
zuid 

projectgeb. 
noord 

projectgeb. 
zuid 

projectgeb. 
noord 

projectgeb. 
zuid 

A
v

o
n

d
-

/n
a

c
h

tp
e

ri
o

d
e
 Mobiele kraan Liebherr LTM 1100 106 - - - 3 - 2 

Vorkheftruck 129 kW - Manitou MHT 10130 107 -  - - 2 - 2 

Stroomaggregaten 
500 kW - Kohler 350-500 REOZJ 
met akoestische omkasting 

100 1 - - 3 - 2 

Platformwagen 338 kW - Volvo D13K460 102 1   1 1 1 1 

Afwateringspomp 104 kW - Godwin CD225M 99 2 5  - 20 - 8 

Totaal geluidsvermogenniveau per werfstadium - in dB(A) 

106,2 106,0 102,0 116,3 102,0 114,5 

109,1 116,5 114,7 
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6.4.2 Effectbepaling en effectbeoordeling – aanlegfase  

6.4.2.1 Dispersieberekeningen met het akoestisch overdrachtsmodel  

Het geluidseffect van de verschillende werfstadia op de omgeving is berekend met behulp van een 

akoestisch overdrachtsmodel. 

De geluidsoverdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd volgens de norm ISO 9613-2 met het rekenmodel 

‘IMMI 2020’. Bij deze berekeningen is de geluidsemissie van de werfactiviteiten als vlakke bron 

beschouwd op een hoogte van 2,5 m boven het maaiveld, welke representatief is voor het gros van 

de werfmachines. De zone van aanleg tijdens werfstadium A betreft het projectgebied inclusief het 

tijdelijk projectgebied dat o.a. dienst zal doen als laydown zone voor onder meer de opbouw van de 

installaties. De werfzone voor de aanleg van de pijpleidingen ten noordwesten van het zuidelijke deel 

van het projectgebied is niet beschouwd, wegens een te verwachten laag geluidsemissieniveau en 

zeer beperkte tijdsduur van deze werfactiviteiten in vergelijking met het geheel van de aanlegfase. 

Voor werfstadia B en C beperken de geluidsrelevante activiteiten en dus ook de beschouwde zone 

van aanleg zich tot de definitieve terreingrenzen van Project One. Verder is het zuidelijk deel van het 

projectgebied in het akoestisch overdrachtsmodel opgesplitst in 3 delen, zijnde de administratieve 

zone (aanleg van o.a. administratief gebouw, magazijn, werkplaats, etc.), westelijke installatiezone 

(aanleg van o.a. transformatorstation, waterzuiveringsinstallaties, algemene voorzieningen, etc.) en 

oostelijke installatiezone (aanleg van o.a. ketels en stoomturbine generator, ECR, ethaan tank, etc.). 

Het totaal aantal werfmachines voor het zuidelijk deel van het projectgebied, zoals weergegeven in de 

Tabel 6-6, is verdeeld over de 3 betreffende zones, rekening houdend met het benodigd aantal 

werfmachines in iedere zone per werfstadium. Er is bij de berekeningen rekening gehouden met de 

afstand tussen de bronzone en immissiepunt, luchtabsorptie, reflecties, schermeffecten en de invloed 

van de bodem. Om rekening te kunnen houden met reflecties en schermeffecten worden alle 

relevante gebouwen, silo’s en overige obstakels in de nabije omgeving van het toekomstige 

bedrijfsterrein in het rekenmodel in aanmerking genomen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de 

meest kritische windrichting, d.w.z. de windrichting van iedere geluidsbron naar ieder immissiepunt. 

Voor de luchtvochtigheid en de temperatuur is respectievelijk 70% en 10°C genomen. De 

berekeningen zijn uitgevoerd voor de genormaliseerde 1/3 octaafbanden tussen 25Hz en 10kHz. De 

hoogte van de immissiepunten bedraagt 4 m (niveau 1e verdiep) conform het richtlijnenboek.  

De resulterende geluidscontouren die het specifiek geluid weergeven van werfstadia A, B en C tijdens 

respectievelijk de dagperiode en avond-/nachtperiode zijn weergegeven in Bijlagen 2.1 tot 2.6. 

Naast de afgebeelde geluidscontouren is het geluidsniveau eveneens berekend op enkele discrete 

punten op relevante locaties ter hoogte van bewoning en natuurgebied (meest geluidsgevoelige 

gebieden), inclusief de 4 referentiepunten waar immissiemetingen zijn uitgevoerd. De ligging van 

deze punten is beschreven in onderstaande tabel, met aanduiding van de gebiedsbestemming 

volgens het gewestplan of het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen en de van toepassing 

zijnde milieukwaliteitsnormen. Figuur 6-6 geeft de discrete referentiepunten eveneens visueel weer 

ten opzichte van de gebiedsbestemming volgens het gewestplan / GRUP waarbij de betreffende 

natuur-, woon- en industriegebieden zijn aangeduid met respectievelijk een groene, rode en paarse 

kleur. 

De discrete punten zijn allen gelegen op 200 m van het projectgebied waar zich geluidsrelevante 

werfactiviteiten kunnen voordoen (zoals eerder beschreven betreft dit het volledige projectgebied, 

inclusief het tijdelijk projectgebied, met uitzondering van de pijpleidingen ten noordwesten van het 

zuidelijke deel van het project). 

In het natuurgebied Galgenschoor, dat van oost naar west gekenmerkt wordt door een glooiende dijk 

van +/- 30 m breed gevolgd door een talud tot aan de Schelde (>100 m afhankelijk van de getijden 

van de Schelde), werden de discrete punten – alle gelegen op 200 m van het projectgebied – 

gekozen op de dijk alsook op het talud naar de Schelde, teneinde een effectbeoordeling over het 

volledige natuurgebied te kunnen kwantificeren.  
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Tabel 6-8: Ligging van de discrete punten voor de evaluatie van de aanlegfase 

Punt Ligging 
Lambert 
coörd X 

Lambert 
coörd Y 

Afstand tot de 
perceelsgrens 

Gebied volgens 
gewestplan / GRUP 

Milieu-
kwaliteitsnorm 

IP1 
Scheldelaan 490 – grens 
met natuurgebied 
Galgenschoor  

144 005 224 523 
Ca. 140 m ten 
westen Natuurgebied < 500 m 

van industriegebied 

Dag: 50 dB(A) 
Avond: 45 dB(A) 
Nacht: 45 dB(A) 

IP2 
Scheldelaan 460 – nabij  
natuurgebied Galgenschoor 

144 223 223 044 
Ca. 115 m ten 
westen 

IP3 
Woningen te Lillo – 
Kazerneplein Lillo 

144 571 221 640 
Ca. 1 400 m ten 
zuid-/zuidwesten Woongebied < 500 m 

van industriegebied 

Dag: 50 dB(A) 
Avond: 45 dB(A) 
Nacht: 45 dB(A) IP4 

Woningen te Berendrecht – 
Dorpbeekstraat 129 

145 586 225 609 
Ca. 950 m ten 
noordoosten 

IP10 
200 m W "Projectgebied N" 
(Galgenschoor - op dijk) 

144 023 224 127 200 m ten westen  

Natuurgebied < 500 m 
van industriegebied 

Dag: 50 dB(A) 
Avond: 45 dB(A) 
Nacht: 45 dB(A) 

IP11 
200 m W "Projectgebied N" 
(Galgenschoor) 

143 984 224 222 200 m ten westen 

IP12 
200 m NW "Projectgebied N" 
(Galgenschoor - op dijk) 

143 956 224 694 200 m ten westen 

IP27 
200 m W "Projectgebied Z" 
(Galgenschoor – op dijk) 

144 202 222 857 200 m ten westen 

IP28 
200 m W "Projectgebied Z" 
(Galgenschoor) 

144 118 223 224 200 m ten westen 

IP29b 
200 m NW "Projectgebied Z" 
(Galgenschoor – op dijk) 

144 104 223 535 200 m ten westen 

IP31 
200 m NO Industriegeb. 
(Opstalvallei) 

145 767 225 057 
Ca. 580 m ten 
noordoosten 

 

Figuur 6-6: Ligging van de discrete punten voor de evaluatie van de aanlegfase 
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6.4.2.1.1 Geluidsimpact van de werfactiviteiten en voertuigen op het projectgebied 

Om het effect van de aanlegfase op het huidige geluidsklimaat in de nabije omgeving van het 

projectgebied te kunnen bepalen, is het te verwachten geluidsniveau tijdens de 3 beschouwde 

werfstadia vergeleken met de referentiesituatie (LAeq-niveau). Volgende Tabel 6-9 geeft de 

kwantitatieve wijziging weer van het geluidsklimaat op de verschillende discrete referentiepunten 

zoals weergegeven in Tabel 6-8. Het te verwachten geluidsniveau in de nabije omgeving van het 

projectgebied tijdens de werfstadia A, B en C is hierbij het resultaat van de logaritmische som van het 

berekende specifiek geluid van de werfactiviteiten met behulp van het akoestisch overdrachtsmodel 

en het bestaande omgevingsgeluid (referentiesituatie). 

Het bestaande omgevingsgeluid op de referentiepunten waar geen geluidsmetingen werden 

uitgevoerd, is ingeschat op basis van de uitgevoerde immissiemetingen ter hoogte van 

referentiepunten IP1, IP2, IP3 en IP4 rekening houdend met het industrie- en wegverkeersgeluid 

zoals weergegeven op de strategische geluidsbelastingskaarten agglomeratie Antwerpen voor het 

referentiejaar 2016 (zie Figuur 6-1, Figuur 6-2, Figuur 6-3 en Figuur 6-4). 

De waarden ter hoogte van referentiepunten 1 en 2 zijn niet geschikt voor de beoordeling, aangezien 

deze punten op minder dan 200 m van het projectgebied gelegen zijn en werden in onderstaande 

tabellen dan ook tussen haakjes geplaatst. 

Uit de tabellen blijkt dat tijdens de aanlegfase het omgevingsgeluid in de nabije omgeving van het 

projectgebied kan wijzigen ten opzichte van de referentiesituatie en dat deze wijziging het grootst is 

tijdens de dagperiode: 

• T.h.v. de woningen te Lillo (IP3) een stijging overdag met 0,7 tot 1,0 dB(A), wat resulteert in een 

verwaarloosbaar of geen effect (0) voor de drie werfstadia. 

• T.h.v. de woningen te Berendrecht (IP4) een stijging overdag met 0,2 tot 0,6 dB(A), wat resulteert 

in een verwaarloosbaar of geen effect (0) voor de drie werfstadia.  

• T.h.v. de noordelijke helft van het Galgenschoor ten westen van het projectgebied een stijging 

overdag tijdens werfstadium A van 1,1 tot 1,8 dB(A) op de hoger gelegen dijk (IP10, IP12) en een 

stijging overdag van 0,9 dB(A) verder westwaarts op het talud naar de Schelde toe (IP11). Tijdens 

werfstadium B en C blijft de wijziging beperkt tot < 1dB(A) op de referentiepunten ter hoogte van 

Galgenschoor noord. Dit resulteert voor werfstadium A in een beperkt negatief effect (-1) op de 

hoger gelegen dijk (IP10, IP12) en in een verwaarloosbaar of geen effect (0) op het talud naar de 

Schelde toe (IP11). Voor werfstadium B en C geldt een verwaarloosbaar of geen effect (0) op 

zowel de dijk als het talud naar de Schelde toe. 

• T.h.v. de zuidelijke helft van het Galgenschoor ten westen van het projectgebied een stijging 

overdag van 2,0 tot 3,5 dB(A) op de dijk (IP27, IP29b) en een stijging overdag van 1,5 tot 2,1 

dB(A) verder westwaarts op het talud (IP28). Dit geeft een beperkt negatief effect (-1), met 

uitzondering op de hoger gelegen dijk t.h.v. IP29b – en dus zeer lokaal – een negatief effect (-2) 

tijdens werfstadium B.  

• T.h.v. het natuurgebied Opstalvallei ten noordoosten van het projectgebied (IP31) een stijging van 

0,3 tot 1,0 dB(A) wat een verwaarloosbaar of geen effect (0) geeft tijdens de drie werfstadia. 

• Tijdens de avond- en nachtperiode blijft de wijziging beperkt tot < 1dB(A) ter hoogte van de 

nabijgelegen woningen te Lillo en Berendrecht en de natuurgebieden. Er geldt dus een 

verwaarloosbaar of geen effect (0) tijdens de drie werfstadia. 

Er wordt tijdens de aanlegfase geen trillingshinder verwacht in de nabije omgeving van het 

projectgebied. Zoals weergegeven in Tabel 6-6 zal er tijdens de aanlegfase gebruik gemaakt worden 

van schroef funderingsmachines voor de plaatsing van de funderingspalen en van een hydraulische 

drukmachine voor de plaatsing van de damwanden. Deze methodes zijn beide geluids- en trillingsarm 

ten opzichte van de methode d.m.v. het heien of trillen van de funderingspalen en damwanden. Er 

kan aangenomen worden dat op een afstand vanaf 11 m van de schroef funderingsmachine de 

trillingsamplitude reeds beneden de waarnemingsdrempel gelegen is, met name een amplitude van 

0,10 mm/s cfr. DIN 4150 deel 2, 1999. 
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Tabel 6-9: Berekening van de wijziging van het geluidsklimaat tijdens de aanlegfase 

 Punt 

Omgevingsgeluid – LAeq-niveau in dB(A) 
Toename omgevingsgeluid t.o.v. de 
referentiesituatie in dB(A) 

Referentie-
situatie  

Werfstadium 
A 

Werfstadium 
B 

Werfstadium 
C 

Werfstadium 
A 

Werfstadium 
B 

Werfstadium 
C 

D
a
g

p
e
ri

o
d

e
 

IP1 56,7 (58,4) (57,2) (57,1) (1,7) (0,5) (0,4) 

IP2 57,3 (60,6) (61,5) (60,2) (3,3) (4,2) (2,9) 

IP3 48,9 49,6 49,8 49,6 0,7 1,0 0,8 

IP4 54,3 54,9 54,5 54,5 0,6 0,2 0,2 

IP10 +/- 56 (1) 57,8 56,9 56,7 1,8 0,9 0,7 

IP11 +/- 56 (1) 56,9 56,4 56,3 0,9 0,4 0,3 

IP12 +/- 56 (1)  57,1 56,3 56,3 1,1 0,3 0,3 

IP27 +/- 56 (1) 58,2 58,9 58,0 2,2 2,9 2,0 

IP28 +/- 56 (1) 57,7 58,1 57,5 1,7 2,1 1,5 

IP29b +/- 56 (1) 58,7 59,5 58,6 2,7 3,5 2,6 

IP31 +/- 55 (1) 56,0 55,3 55,3 1,0 0,3 0,3 

A
v
o

n
d

- 
e
n

 n
a
c
h

tp
e
ri

o
d

e
 

IP1 52,7 (52,8) (52,8) (52,8) (0,1) (0,1) (0,1) 

IP2 54,2 (54,3) (55,6) (55,2) (0,1) (1,4) (1,0) 

IP3 47,8 47,8 47,9 47,9 0,0 0,1 0,1 

IP4 51,1 51,1 51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 

IP10 +/- 53 (1) 53,1 53,2 53,1 0,1 0,2 0,1 

IP11 +/- 53 (1) 53,0 53,1 53,1 0,0 0,1 0,1 

IP12 +/- 53 (1) 53,0 53,1 53,0 0,0 0,1 0,0 

IP27 +/- 53 (1) 53,1 53,8 53,5 0,1 0,8 0,5 

IP28 +/- 53 (1) 53,1 53,5 53,4 0,1 0,5 0,4 

IP29b +/- 53 (1) 53,1 53,9 53,6 0,1 0,9 0,6 

IP31 +/- 52 (1) 52,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 

(1) Het huidige omgevingsgeluid is ingeschat op basis van de uitgevoerde immissiemetingen en de 

strategische geluidsbelastingskaarten agglomeratie Antwerpen (referentiejaar 2016) voor industrie- en 

wegverkeersgeluid. 

 

Als deze wijzigingen van het omgevingsgeluid worden omgezet naar effectscores (tussenscores) 

volgens het beoordelingskader (zie Tabel 6-3), worden per werfstadium en per evaluatiepunt de 

scores toegekend als in onderstaande tabel. 

Tabel 6-10: Effectbeoordeling per werfstadium en evaluatiepunt 

Punt 

Dagperiode Avond- en nachtperiode 

Werfstadium A Werfstadium B Werfstadium C Werfstadium A Werfstadium B Werfstadium C 

IP1 (-1) (0) (0) (0) (0) (0) 

IP2 (-2) (-2) (-1) (0) (-1) (0) 

IP3 0 0 0 0 0 0 

IP4 0 0 0 0 0 0 

IP10 -1 0 0 0 0 0 
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Punt 

Dagperiode Avond- en nachtperiode 

Werfstadium A Werfstadium B Werfstadium C Werfstadium A Werfstadium B Werfstadium C 

IP11 0 0 0 0 0 0 

IP12 -1 0 0 0 0 0 

IP27 -1 -1 -1 0 0 0 

IP28 -1 -1 -1 0 0 0 

IP29b -1 -2 -1 0 0 0 

IP31 0 0 0 0 0 0 

6.4.2.2 Geluidsimpact van het wegverkeer in de nabije omgeving van het 
projectgebied 

De aanlegfase brengt naast de werkzaamheden op het projectgebied, eveneens een bijkomende 

verkeersgeneratie met zich mee op de wegen in de nabije omgeving van het projectgebied, met een 

mogelijke wijziging van het verkeersgeluid tot gevolg. Het effect van de geluidsemissie van de weg 

t.g.v. bijkomend wegverkeer tijdens de aanlegfase, is kwalitatief bepaald m.b.v. de aangeleverde 

verkeersintensiteiten vanuit de discipline Mobiliteit.  

Op basis van de mobiliteitsgegevens zijn vanuit het oogpunt van de discipline Geluid enkel de 

wegsegmenten beschouwd waarop de extra verkeersontwikkeling ten gevolge van het project het 

grootst zal zijn. Dit is met name de Scheldelaan tussen het complex 11-Lillo en de ontsluitingsweg tot 

het noordelijk deel van het projectgebied, die voorzien is ter hoogte van de bestaande Gunvor site, de 

R2 tussen de A12 en het complex 11-Lillo (Tijsmanstunnel) en het verbindingsknooppunt van de A12 

met de R2 vanuit / richting Antwerpen. Voor de evaluatie worden de verkeersintensiteiten beschouwd 

tijdens de drukste maanden van de aanlegfase (piekperiode), wat betreft het aantal werknemers op 

de werfsite. Tijdens deze piekperiode worden bij benadering 710 personenwagens, 29 bussen, 38 

minibussen en 94 vrachtwagens verwacht per dag (zie ook Hoofdstuk 10 Mobiliteit). Omgerekend 

naar het aantal personenautoequivalenten of PAE betekent dit een aandeel van bij benadering 73% 

licht motorvervoer (wagens en minibussen), 4% middelzwaar vervoer (bussen) en ongeveer 23% 

zwaar vervoer (vrachtwagens).  

Rekening houdend met zowel het aantal personen- als vrachtbewegingen, genereert het project 

tijdens de aanlegfase de grootste verkeersbewegingen tijdens de spitsuren, die verwacht kunnen 

worden tussen 5h en 7h ’s morgens en 16h en 18h ’s avonds. Tijdens deze spitsuren zal het 

overgrote deel van het transport (vnl. werfpersoneel) via wagen, minibus of bus van en naar het 

projectgebied plaatsvinden. De vrachttransporten rijden vooral verspreid tussen 6h en 18h, met een 

aandeel van +/- 15% tijdens de betreffende spitsmomenten. Dit betekent dat het aandeel licht vervoer 

tijdens de spitsuren duidelijk overweegt. 

Uit de vergelijking van de verkeersintensiteiten vóór en tijdens de aanlegfase kunnen volgende 

wijzigingen verwacht worden: 

• Voor de ochtendspits wordt een stijging van het aantal PAE verwacht met 24% op het knooppunt 

van de A12 (vanuit Antwerpen) met de R2 (op de R2 zelf blijkt de stijging < 15%), met 29% ter 

hoogte van complex 11-Lillo en met 40% op de Scheldelaan tussen complex 11-Lillo en de Gunvor 

site (inrit projectgebied). Dit stemt overeen met een wijziging van de geluidsemissie van het 

wegverkeer met 0,9 dB ter hoogte van het verbindingsstuk van de A12 (vanuit Antwerpen) met de 

R2, met 1,1 dB ter hoogte van het complex 11-Lillo en met 1,5 dB ter hoogte van de Scheldelaan 

tussen complex 11-Lillo en de Gunvor site. 

• Tijdens de avondspits wordt een stijging van het aantal PAE verwacht met 35% op de Scheldelaan 

tussen de Gunvor site en complex 11-Lillo, 25% ter hoogte van het complex 11-Lillo en 22% op 

het verbindingsstuk van de R2 met de A12 richting Antwerpen (op de R2 zelf blijkt de stijging < 

10%). Dit resulteert in een geluidstoename van het verkeer op deze wegen met respectievelijk 1,3 

dB, 1,0 dB en 0,9 dB. 
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Zoals eerder beschreven wordt het geluidsklimaat in de nabije omgeving van het projectgebied naast 

de geluidsemissie door het wegverkeer in sterke mate bepaald door het reeds aanwezige 

industriegeluid. Uit de strategische geluidsbelastingskaarten agglomeratie Antwerpen voor het 

referentiejaar 2016 (zie Figuur 6-1, Figuur 6-2, Figuur 6-3 en Figuur 6-4) blijkt dat de invloedsfeer van 

het wegverkeer nauwelijks een invloed heeft in de nabije omgeving van het projectgebied, met 

uitzondering op de Scheldelaan 410 - 460 (gedeelte tussen complex 11-Lillo en het bedrijfsterrein van 

Bayer) nabij de woningen te Lillo waar de geluidsemissie van het wegverkeer niet volledig als 

verwaarloosbaar kan beschouwd worden.  

Rekening houdend met het reeds aanwezige huidige industriegeluid geldt zowel tijdens de ochtend- 

als avondspits een verwaarloosbaar of geen effect (0) ten gevolge van de gewijzigde geluidsemissie 

van het wegverkeer, zonder rekening te houden met de geluidsimpact ten gevolge van de activiteiten 

op het projectgebied zelf.  

Het globale effect op het geluidsklimaat wordt enerzijds bepaald door de wijziging van de 

verkeersstromen op de ontsluitingswegen en anderzijds door de activiteiten op het projectgebied zelf. 

Tijdens de ochtendspits blijkt uit de gesommeerde geluidstoename een beperkte bijkomende 

toename van het omgevingsgeluid ter hoogte van Galgenschoor zuid en de woonkern te Lillo t.o.v. de 

avond- en nachtwaarden in Tabel 6-9 (een gesommeerde geluidstoename tussen 1,0 en 1,5 dB wordt 

hier verwacht). Dit resulteert gedurende de ochtendspits ter hoogte van Galgenschoor zuid en lokaal 

ter hoogte van de woonkern te Lillo in een verwaarloosbaar (0) tot beperkt negatief effect (-1) tijdens 

respectievelijk werfstadia A en C en werfstadium B. Ter hoogte van de overige zones nabij de 

Scheldelaan, de R2 en de A12, waar eveneens een wijziging van het verkeersgeluid verwacht wordt, 

blijft het globale effect van de aanlegfase (wegverkeer + werfactiviteit op de site) tijdens de 

ochtendspits verwaarloosbaar of geen effect (0).  

Tijdens de avondspits tussen 16h en 18h wordt verwacht dat de werfactiviteiten op het projectgebied 

lager zullen liggen dan tijdens de klassieke dagwerkuren, doch nog niet volledig uitgedoofd zullen zijn 

tot op het niveau zoals beschouwd tijdens de avond- en nachtperiode. Het globale effect op het 

geluidsklimaat tijdens de avondspits zal gelegen zijn tussen minimaal de avond-/nachtperiode en 

maximaal de dagperiode zoals weergegeven in Tabel 6-10. 

Buiten de spitsuren zijn de extra verkeersontwikkelingen ten gevolge van de aanlegfase van het 

project kleiner. De toename van de verkeersstromen ligt hierbij ruim onder 25%, wat resulteert in een 

geluidstoename < 1dB en aldus een verwaarloosbaar of geen effect (0). 

6.4.2.3 Geluidsimpact van het scheepsverkeer op het kanaaldok B1/B2 

Project One voorziet om tijdens de aanlegfase de aan- en afvoer van grond en de installatiemodules, 

m.n. vooraf geassembleerde installatiedelen, met behulp van zee- en binnenschepen te 

transporteren, zodoende het transportverkeer over de weg tot een minimum te beperken. 

Onderstaande geeft een inschatting van het aantal scheepstransporten tijdens de aanlegfase (zie ook 

Hoofdstuk 10 Mobiliteit): 

• Afvoer van teelaarde: ca. 58 duwkonvooien (heen en terug over het kanaaldok) gespreid over ca. 

6 maanden (Q4 2022 – Q1 2023); 

• Aan- en afvoer van grond in functie van nivelleringswerken: ca. 29 duwkonvooien gespreid over 

ca. 6 maanden (Q2 2023 – Q3 2023);  

• Afvoer grond van allerlei werken die niet kan worden hergebruikt: ca. 37 duwkonvooien gespreid 

over ca. 1,5 jaar (Q2 2023 – Q3 2024); 

• Aanvoer van modules: 5 à 10 zeeschepen en 50 à 75 binnenschepen gespreid over ca. 1 jaar (Q2 

2024 – Q1 2025). 

 

Afgaand op de voorziene planning zullen de verschillende scheepstransporten elkaar weinig of niet 

overlappen en wordt er in de drukste periodes niet meer dan 1 duwkonvooi per dag en 1 zeeschip per 

maand verwacht. Dit betekent dat er op dagbasis niet meer dan 2 scheepsbewegingen zullen 

plaatsvinden met een duwkonvooi of een zeeschip.  
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Voor de kwalitatieve beoordeling van de geluidsimpact van het bijkomende scheepsverkeer wordt 

gerefereerd naar het huidig aantal scheepsbewegingen op het kanaaldok B1/B2, waarvan de 

gegevens bekomen werden via het Havenbedrijf Antwerpen. Het gemiddeld aantal scheepspassages 

in 2019 en 2020 ter hoogte van passagepunt “Vlam” – meetpunt t.h.v. de Gunvor fakkel – wordt 

weergegeven in Tabel 6-11. 

Tabel 6-11: Huidig aantal scheepspassages op het kanaaldok B1/B2 per etmaal 

Type  

Gemiddeld aantal scheepspassages op het kanaaldok per etmaal 

Ref. jaar 2019 Ref. jaar 2020 Gem. 2019 / 2020 

Binnenschepen  186,8 199,8 193 

Zeeschepen 28,3 26,6 27 

Er blijken doorheen het jaar geen grote fluctuaties op het aantal scheepspassages in het kanaaldok 

B1/B2. 

Volgens de bovenstaande verkeersintensiteiten is de te verwachten maximale toename op dagbasis 

van het aantal binnenschepen / duwkonvooien tijdens de aanlegfase t.o.v. de huidige verkeersstroom 

+/- 1% en van het aantal zeeschepen +/- 7% op het kanaaldok B1/B2.  

Dit betekent dat de wijziging van de geluidsemissie ten gevolge van het bijkomend scheepstransport 

(zee- en binnenschepen) tijdens de aanlegfase in de nabije omgeving van het kanaaldok ruim kleiner 

is dan 1 dB en het een verwaarloosbaar of geen effect (0) heeft op het huidig geluidsklimaat. 

6.5 Exploitatiefase  

6.5.1 Beschrijving van de exploitatiefase 

Voor de beschrijving van de geluidsemissie tijdens de exploitatie van Project One is het 

immissierelevante geluidsvermogenniveau van de relevante installatiezones en hun respectievelijke 

ligging aangeleverd door Project One. De opgegeven geluidsvermogenniveaus per zone zijn het 

resultaat van de geluidsemissies van de individuele installaties op basis van leveranciersgegevens, 

en bij ontstentenis van gegevens (bijvoorbeeld voor leidingen) op basis van aannames van 

soortgelijke installaties, en vormen een realistische inschatting van de geluidsemissies van dergelijke 

installaties. De spectrale verdeling van de geluidsemissie is bepaald op basis van geluidsmetingen op 

soortgelijke installatiedelen of eenheden.  

Project One voorziet naast de productie-installaties twee laad- en loskades waar schepen kunnen 

aanmeren voor het aanvoeren van grondstoffen en het afvoeren van een deel van de eindproducten. 

Aangemeerde schepen worden tevens als deel van de continue geluidsemissie van de installatie 

beschouwd, daar de overslag van product tussen een schip en installatie of omgekeerd enkele uren 

tot ruim een half etmaal in beslag kan nemen. De geluidsemissies van de betreffende of soortgelijke 

schepen werd bekomen via de opdrachtgever, waarbij de geluidsemissie van de schepen zowel 

globaal als spectraal in octaafbanden wordt uitgedrukt en vormen een realistische inschatting van de 

geluidsemissies van dergelijke installaties. 

Onderstaande Tabel 6-12 geeft een weergave van de relevante installatiezones en schepen van 

Project One, hun globaal continu geluidsvermogenniveau (Lw) en het berekende gemiddelde 

geluidsvermogenniveau per oppervlakte van eenheid (Lw / m² - bepaald o.b.v. de oppervlakte per 

installatiezone). 
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Tabel 6-12: Geluidsvermogenniveau van de relevante installatiezones en schepen 

Bronreferentie Omschrijving 
Lw 
 In dB(A) 

Lw per m² 
 In dB(A) 

S1.1 Grid Intake Transformatorstation 102,4 64,3 

S2.1 Utilities Ondersteunende infrastructuur 101,5 57,6 

S3.1 Waste Water Treatment Waterzuiveringsinstallaties 101,7 56,2 

S4.1 Cooling Towers Koeltorens 103,9 68,5 

S5.1 Boilers & STG Ketels & stoomturbine generator 109,7 68,4 

S6.1 C3/C4/PGP Bullets C3 / C4 / export-, scheepspompen, … 101,8 59,6 

S7.1 C5+Tank C5 + tank 101,0 64,0 

S8.1 Ethane Tankage 
Ethaan tank + pompen, compressoren, 
leidingen, … 

105,3 59,8 

S9.1 Berth 2 Scheepskade 2 pompen, leidingen, … 96,2 54,9 

S10.1 Berth 3 Scheepskade 3 pompen, leidingen, … 91,0 52,9 

S11.1 ECR Unit+Cooling Tower ECR + koeltoren 116,1 67,3 

S12.1 Ship Berth2 Engine (VLEC) Schip (groot) aan kade 2 - hulpmotoren 105,0 - 

S12.1 Ship Berth2 Cargo (VLEC) Schip (groot) aan kade 2- pompen 96,0 - 

S13.1 Ship Berth2 Engine (Barge) Schip (klein) aan kade 2 - hulpmotoren 97,0 - 

S13.1 Ship Berth2 Cargo (Barge) Schip (klein) aan kade 2 - pompen 90,0 - 

S14.1 Ship Berth3 Engine (Barge) Schip (klein) aan kade 3 - hulpmotoren 97,0 - 

S14.1 Ship Berth3 Cargo (Barge) Schip (klein) aan kade 3 - pompen 90,0 - 

 

Op basis van de verkregen gegevens bedraagt het geluidsvermogenniveau van de relevante 

installaties voor de ECR en ondersteunende infrastructuur 118,1 dB(A). Inclusief het geluidsvermogen 

van 2 kleine schepen (bronref. S13.1 en S14.1) blijft dit onveranderd en inclusief het 

geluidsvermogenniveau van 1 groot schip en 1 klein schip (bronref. S12.1 en S13.1) wordt dit 118,3 

dB(A).  Het gemiddelde geluidsvermogenniveau per oppervlakte van eenheid voor de verschillende 

installatiezones ligt tussen afgerond 53 en 69 dB(A)/m². 

Ter hoogte van de administratieve zone met o.a. het administratief gebouw, magazijn, werkplaats, 

etc. van Project One worden er geen continue immissierelevante geluidsbronnen verwacht tijdens de 

exploitatiefase. 

De geluidsimpact van de exploitatiefase bij een continue en representatief werkingsregime wordt 

beschreven in § 6.5.2.1.1. 

Het project voorziet, naast de hoger omschreven installatie-eenheden, ook 3 grondfakkels, zijnde een 

ECR-grondfakkel en een dubbele tank-grondfakkel (1 in gebruik, 1 als back-up) en 1 ECR-

torenfakkel. De fakkelsystemen worden beschreven in § 3.4.11 van Hoofdstuk 3. Een fakkelwerking 

zal enkel plaatsvinden bij opstart of geplande stop van een eenheid of bij een veiligheidssituatie in het 

productieproces.  

Volgende fakkelactiviteiten kunnen plaatsvinden: 

• Bij opstart of een geplande stop van de ethaankraker wordt een fakkelwerking verwacht van de 

ECR gesloten grondfakkel, die gedimensioneerd is om de gasstroom bij opstart en stillegging van 
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de kraker op te vangen. Bij opstart is dit noodzakelijk zolang het geproduceerde ethyleen niet aan 

de specificaties voldoet. Een normale opstart duurt ca. 24 tot 72 uur. De bovengrens van het 

fakkeldebiet gemiddeld op uurbasis bij een opstartfase bedraagt 80 t/h, wat lager ligt dan de 

maximaal ontworpen capaciteit van de ECR-grondfakkel van 125 t/h. Bij een geplande stop wordt 

de ECR-grondfakkel gebruikt om restgassen te verbranden die kunnen vrijkomen gedurende 

doorgaans enkele uren. Het te verwachten fakkeldebiet gemiddeld op uurbasis ligt hierbij lager 

dan 80t/h. 

• Bij een veiligheidssituatie kan een kortstondige fakkelwerking voorkomen op één of meerdere 

fakkels. Het proces voorziet hierbij een in serie geschakeld systeem voor de ECR-fakkels, met een 

primaire sturing over de ECR-grondfakkel en een secundaire sturing over de ECR-grondfakkel en 

de ECR-torenfakkel samen. De werking van de ECR-torenfakkel wordt hierdoor beperkt tot 

uitsluitend ongeplande procesonderbrekingen waarbij kortstondige piekbelastingen vrijkomen die 

de maximale capaciteit van de ECR-grondfakkel overschrijden. Enkel bij een uitzonderlijke 

configuratie kan de ECR-torenfakkel individueel werkzaam zijn, doch steeds beperkt tot de periode 

waarin er zich een veiligheidssituatie voordoet in het productieproces. 

Een overzicht van de fakkels en hun aangenomen geluidsvermogenniveau, bij zowel een opstart/stop 

(fakkeldebiet 80 t/h) en een veiligheidssituatie (maximaal fakkeldebiet per fakkel), is weergegeven in 

Tabel 6-13. Het geluidsvermogenniveau van de fakkels werd verkregen door Project One, doch 

ingeschat op basis van empirische formules rekening houdend met het type en gasdebiet per fakkel, 

wegens het (nog) ontbreken van concrete leveranciersgegevens voor deze bronnen.  

Tabel 6-13: Geluidsvermogenniveau van de fakkels 

Bronreferentie Omschrijving 
Geluidsvermogen 
LwA In dB(A) 

Bij opstart of geplande stop van de ECR 

S15.1 ECR Enclosed ground flare ECR-grondfakkel 112,0 

Bij een veiligheidssituatie (1) 

S15.1 ECR Enclosed ground flare ECR-grondfakkel 115,0 

S16.1 Tank Enclosed ground Flare Tank-grondfakkel 115,0 (2) 

S17.1 ECR Elevated Flare ECR-torenfakkel 132,6 / 133,5 (3) 

(1) Deze geluidsemissies behoren niet tot de normale werking en beogen enkel de veiligheid op de site te 

waarborgen bij een calamiteit. 

(2) Dubbele grondfakkel, waarvan 1 in gebruik en 1 als back-up. 

(3) Lw links: standaard configuratie met simultane werking van de ECR-grondfakkel en de ECR-torenfakkel. 

Lw rechts: uitzonderlijke configuratie met onafhankelijke werking van de ECR-torenfakkel. 

De geluidsimpact van de exploitatie bij een opstart of geplande stop van de ECR, met werking van de 

ECR-grondfakkel, wordt beschreven in § 6.5.2.1.2. De geluidsimpact bij een veiligheidssituatie met 

een kortstondige werking van één of meerdere fakkels wordt beschreven in § 6.5.2.1.3. 

Naast de fakkels zijn er geen andere niet-continue bronnen die een relevante invloed kunnen hebben 

op het geluidsklimaat in de omgeving.  

De immissierelevante installatiezones, fakkels en schepen zijn allen gelegen op het zuidelijke deel 

van het projectgebied. Hun ligging is bepaald op basis van het meest actuele inplantingsplan van de 

toekomstige site (Figuur 6-7), met aanduiding van de bronreferenties uit Tabel 6-12 en Tabel 6-13. De 

aanmeerrichting van de schepen is aangeduid met behulp van een pijl, die de voorsteven (boeg) van 

het schip aanduidt en daarmee ook de voorkeursligging van de schepen aan de kade aangeeft. De 

geluidsimpact van de schepen is vanuit deze configuratie bepaald. 
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Figuur 6-7: Inplantingsplan met de ligging van de immissierelevante installatiezones, fakkels en schepen op het 
projectgebied. 

6.5.2 Effectbepaling en effectbeoordeling – exploitatiefase 

6.5.2.1 Dispersieberekeningen met het akoestisch overdrachtsmodel 

Het geluidseffect van de exploitatie van Project One (productie-installaties, schepen en fakkels) op 

zijn omgeving is berekend met behulp van een akoestisch overdrachtsmodel. 

De geluidsoverdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd volgens de norm ISO 9613-2 met het rekenmodel 

‘IMMI 2020’. In het akoestisch rekenmodel zijn de immissierelevante bronnen als volgt gemodelleerd: 

• De relevante installatiezone als vlakke bronnen op een hoogte van 4 m. Er worden geen 

gebouwen, silo’s en overige obstakels binnen de installatiezones beschouwd, wat overeenstemt 

met een maximale geluidsuitstraling van de zone. (De exacte ligging – x, y en z coördinaten – van 

de individuele geluidsbronnen is tijdens de opmaak van dit MER nog niet gekend. De zone waar 

de bronnen zullen komen te liggen is wel gekend en éénduidig bepaald in dit MER). Alle 

gebouwen en relevante obstakels buiten de installatiezones worden in het rekenmodel wel 

beschouwd om rekening te kunnen houden met reflecties en schermeffecten door 

omgevingselementen. Bij de berekeningen wordt verder rekening gehouden met de afstand tussen 

de bronzone en immissiepunt, luchtabsorptie en de invloed van de bodem.   

• Een schip als twee afzonderlijke puntbronnen: 

• de schouw van de hoofd- en hulpmotoren van het schip (bronhoogte 38 m voor de VLEC; 

bronhoogte <10 m voor de kleine schepen); 

•  de pompen voor de productoverslag (bronhoogte 23 m voor de VLEC; bronhoogte <10 m voor 

de kleine schepen). 

De geluidsuitbreiding vanuit de schouw van de hoofd- en hulpmotoren van de schepen, wordt 

directief naar de achtersteven van het schip beschouwd o.b.v. de gegevens van de opdrachtgever. 

Er wordt rekening gehouden met de voorkeursligging van de schepen (zie ook Figuur 6-7). 
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• Een fakkel als puntbron op een hoogte van 20 m voor de grondfakkels en op een hoogte van 208 

m voor de torenfakkel. De geluidsuitbreiding van de fakkels wordt in beperkte mate directief 

opwaarts beschouwd o.b.v. de gegevens die bekomen werden via de opdrachtgever. 

De berekeningen worden uitgevoerd voor de meest kritische windrichting, d.w.z. de windrichting van 

iedere geluidsbron naar ieder immissiepunt. Voor de luchtvochtigheid en de temperatuur wordt 

respectievelijk 70% en 10°C genomen. De berekeningen worden uitgevoerd voor de genormaliseerde 

1/3 octaafbanden tussen 25 Hz en 10 kHz. De hoogte van de immissiepunten bedraagt 4 m (niveau 

1e verdiep) conform het richtlijnenboek.  

In overeenstemming met de bepalingen van VLAREM II is het specifiek geluid tijdens de 

exploitatiefase berekend op 200 m van de terreingrenzen van het zuidelijk deel van het projectgebied; 

zijnde het gedeelte van het projectgebied waar zich immissierelevante geluidsbronnen zullen 

bevinden, alsook ter hoogte van de geluidsgevoelige gebieden gelegen op 200 m van de grenzen van 

het industriegebied, waarin het project gelegen is. De ligging van de discrete punten is beschreven in 

Tabel 6-14, met aanduiding van de gebieds-bestemming volgens het gewestplan of het GRUP 

Afbakening Zeehavengebied Antwerpen en de van toepassing zijnde richtwaarden (RW). Figuur 6-8 

geeft de discrete referentiepunten eveneens visueel weer. 

Het natuurgebied Galgenschoor wordt van oost naar west gekenmerkt door een glooiende dijk van +/- 

30 m breed gevolgd door een talud tot aan de Schelde (>100 m afhankelijk van de getijden van de 

Schelde). Bij de keuze van de discrete referentiepunten in het Galgenschoor is hiermee rekening 

gehouden. Zo zijn zowel punten op de dijk als op het talud naar de Schelde – alle gelegen op 200 m 

van het projectgebied – gekozen, zodoende een effectbeoordeling over het volledige natuurgebied te 

kunnen kwantificeren. 

De specifieke geluidsbijdrage van het toekomstig project is naast de discrete referentiepunten 

eveneens bepaald op een vast raster van 20x20 m ter bepaling van de geluidscontouren van het 

specifiek geluid over de volledige oppervlakte van het studiegebied. Met behulp van deze 

geluidskaarten kan de specifieke geluidsbijdrage tijdens de exploitatiefase van het project op alle 

punten in de nabije omgeving van het projectgebied geraadpleegd worden.  

Tabel 6-14: Ligging van de discrete punten voor de evaluatie van de exploitatiefase 

Punt Ligging 
Lambert 
coörd X 

Lambert 
coörd Y 

Afstand tot de 
perceelsgrens 

Gebied volgens 
gewestplan / GRUP 

RW 

IP1 
Scheldelaan 490 – grens met 
natuurgebied Galgenschoor 

144 005 224 523 
Ca. 140 m ten 
westen Natuurgebied < 500 m 

van industriegebied  

Dag: 50 dB(A) 
Avond: 45 dB(A) 
Nacht: 45 dB(A) IP2 

Scheldelaan 460 – nabij  
natuurgebied Galgenschoor 

144 223 223 044 
Ca. 115 m ten 
westen 

IP3 
Woningen te Lillo – 
Kazerneplein Lillo 

144 571 221 640 
Ca. 1400 m ten 
zuid-/zuidwesten Woongebied < 500 m 

van industriegebied 

Dag: 50 dB(A) 
Avond: 45 dB(A) 
Nacht: 45 dB(A) IP4 

Woningen te Berendrecht – 
Dorpbeekstraat 129 

145 586 225 609 
Ca. 950 m ten 
noordoosten 

IP20 200 m N "Projectgebied Z" 144 429 223 669 
200 m ten 
noorden 

Industriegebied 
Dag: 60 dB(A) 
Avond: 55 dB(A) 
Nacht: 55 dB(A) 

IP21 200 m N "Projectgebied Z" 145 209 223 668 
200 m ten 
noorden 

IP22 200 m NO "Projectgebied Z" 145 587 224 155 
200 m ten 
noordoosten 

IP23 200 m O "Projectgebied Z" 145 909 223 616 200 m ten oosten 

IP24 200 m ZO "Projectgebied Z" 145 854 223 129 
200 m ten 
zuidoosten 

IP25 200 m Z "Projectgebied Z" 145 550 222 714 200 m ten zuiden 

IP26 200 m Z "Projectgebied Z" 145 137 222 938 200 m ten zuiden 
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Punt Ligging 
Lambert 
coörd X 

Lambert 
coörd Y 

Afstand tot de 
perceelsgrens 

Gebied volgens 
gewestplan / GRUP 

RW 

IP27 
200 m W "Projectgebied Z" 
(Galgenschoor – op dijk) 

144 202 222 857 200 m ten westen 

Natuurgebied < 500 m 
van industriegebied 

Dag: 50 dB(A) 
Avond: 45 dB(A) 
Nacht: 45 dB(A) 

IP28 
200 m W "Projectgebied Z" 
(Galgenschoor) 

144 118 223 224 200 m ten westen 

IP29 
200 m NW "Projectgebied Z" 
(Galgenschoor – op dijk) 

144 113 223 464 
200 m ten 
noordwesten 

IP31 
200 m NO v. Industriegebied 
(Opstalvallei) 

145 767 225 057 
Ca. 580 m ten 
noordoosten 

 

 

Figuur 6-8: Ligging van de discrete punten voor de evaluatie van de exploitatiefase 

6.5.2.1.1 Geluidsimpact exploitatie bij een continu en representatief 
werkingsregime 

Met behulp van het akoestisch overdrachtsmodel is het specifiek geluid van de exploitatie van Project 

One bij een representatief werkingsregime berekend op de eerder vermelde discrete 

referentiepunten.  

Voor de evaluatie van de geluidsemissie dient het specifiek geluid vergeleken te worden met de 

voorwaarden van VLAREM II (zie § 6.2.4). Daarbij dient te worden voldaan aan de voorwaarden voor 

nieuwe   inrichtingen, waarbij de geldende grenswaarden bepaald worden o.b.v. de geldende 

richtwaarde (RW) en het oorspronkelijk omgevingsgeluid (LOOG).  

Het oorspronkelijk omgevingsgeluid kan bepaald worden uit de continue immissiemetingen die 

uitgevoerd werden in juni 2019 en februari 2021 en de gerapporteerde strategische 

geluidsbelastingskaarten agglomeratie Antwerpen van het referentiejaar 2016 (zie § 6.3.1). 
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Een overzicht van de resultaten van de continue immissiemetingen en de bepaling van het 

oorspronkelijk omgevingsgeluid (LOOG) op alle beschouwde referentiepunten wordt beschreven in § 

6.3.2. 

Uit de resultaten van de continue immissiemetingen blijkt dat het LA95-niveau nagenoeg constant 

blijft gedurende een volledig etmaal in de nabije omgeving van het projectgebied. Aangezien de 

toekomstige installaties gekenmerkt worden door een continu productieproces, wordt in wat volgt 

enkel de meest kritische nachtperiode in beschouwing genomen. 

Rekening houdend met de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen kunnen de grenswaarden bepaald 

worden zoals beschreven in onderstaande Tabel 6-15. 

Tabel 6-15: Bepaling van de grenswaarden volgens VLAREM II 

Punt Ligging 

Oorspronkelijk 
omgevingsgeluid 
LA95 – niveau 
 in dB(A) 

Grenswaarden ’s nachts volgens 
VLAREM II  
in dB(A) 

IP1 
Scheldelaan 490 – grens met natuurgebied 
Galgenschoor 

50 45 MKN (1) 

IP2 Scheldelaan 460 – nabij  natuurgebied Galgenschoor 52 45 MKN (1) 

IP3 Woningen te Lillo – Kazerneplein Lillo 45 40 RW-5 

IP4 Woningen te Berendrecht – Dorpbeekstraat 129 48 45 MKN (1) 

IP20 200 m N "Projectgebied Z" > 60 55 RW 

IP21 200 m N "Projectgebied Z" > 60 55 RW 

IP22 200 m NO "Projectgebied Z" 50-55 50 RW-5 

IP23 200 m O "Projectgebied Z" 50-55 50 RW-5 

IP24 200 m ZO "Projectgebied Z" 50-55 50 RW-5 

IP25 200 m Z "Projectgebied Z" > 60 55 RW 

IP26 200 m Z "Projectgebied Z" > 60 55 RW 

IP27 200 m W "Projectgebied Z" (Galgenschoor – op dijk) +/- 50 45 RW 

IP28 200 m W "Projectgebied Z" (Galgenschoor) +/- 50 45 RW 

IP29 200 m NW "Projectgebied Z" (Galgenschoor – op dijk) +/- 50 45 RW 

IP31 200 m NO v. Industriegebied (Opstalvallei) +/- 49 44  LA95-5 

(1) Dit zijn geen VLAREM evaluatiepunten voor de toekomstige installaties. Het specifiek geluid zal ter 

hoogte van deze punten vergeleken worden met de milieukwaliteitsnorm (MKN) voor geluid in open 

lucht van bijlage 2.2.1 van VLAREM II. 

Bij de berekening van het specifiek geluid is een onderscheid gemaakt in de volgende varianten: 

• Specifiek geluid van de ECR en ondersteunende infrastructuur; 

• Specifiek geluid van de ECR en ondersteunende infrastructuur, inclusief 2 kleine schepen 

(binnenschepen); 

• Specifiek geluid van de ECR en ondersteunende infrastructuur, inclusief 1 groot schip (zeeschip) 

en 1 klein schip (binnenschip). 

De onderstaande Tabel 6-16 geeft het berekend specifiek geluid weer volgens de 3 bovenstaande 

varianten getoetst aan de geldende grenswaarden volgens VLAREM II. Naast de berekening op 

discrete referentiepunten is het specifiek geluid ook berekend over de volledige oppervlakte van het 

studiegebied. De geluidscontouren voor de 3 bovenstaande varianten zijn weergegeven in Bijlagen 

2.7 tot 2.9. 
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De waarden ter hoogte van referentiepunt 2 zijn niet geschikt voor de beoordeling, aangezien dit 

referentiepunt op minder dan 200 m van het zuidelijk deel van het projectgebied gelegen is en werden 

in onderstaande tabellen dan ook tussen haakjes geplaatst. 

Voor de visualisatie van de vergelijking tussen de berekende waarden en de grenswaarden volgens 

VLAREM II wordt in onderstaande tabel volgende kleurencode gehanteerd: 

• Groen: grenswaarde wordt gerespecteerd met een reserve van 0,5 dB(A); 

• Geel: grenswaarde wordt geëvenaard met +/- 0,5 dB(A); 

• Rood: grenswaarde wordt overschreden met minimaal 0,5 dB(A). 

 

Tabel 6-16: Berekend specifiek geluid van de ECR, ondersteunende infrastructuur en schepen getoetst aan de 
grenswaarden volgens VLAREM II 

Punt 

Berekend specifiek geluid (Lsp) – in dB(A) Grenswaarden ’s 
nachts volgens 
VLAREM II – in 
dB(A) 

ECR en ondersteundende 
infrastructuur  

ECR en ondersteunende 
infrastructuur, incl. 2 kleine 
schepen  

ECR en ondersteunende 
infrastructuur, incl. 1 groot 
schip en 1 klein schip 

IP1 31,6 31,7 32,4 45 (1) 

IP2 (41,6) (41,7) (41,7) 45 (1) 

IP3 30,6 31,0 31,1 40 

IP4 26,0 28,2 33,0 45 (1) 

IP20 45,2 45,2 45,2 55 

IP21 45,8 45,8 46,1 55 

IP22 42,1 43,1 48,1 50 

IP23 48,7 49,0 49,7 50 

IP24 50,0 50,2 50,3 50 

IP25 47,6 48,0 48,1 55 

IP26 50,5 50,6 50,6 55 

IP27 38,3 38,5 38,5 45 

IP28 39,5 39,5 39,6 45 

IP29 44,1 44,1 44,1 45 

IP31 29,9 30,7 32,9 44 

(1) Dit zijn geen VLAREM evaluatiepunten voor de toekomstige installaties. Het specifiek geluid zal ter 

hoogte van deze punten vergeleken worden met de milieukwaliteitsnorm voor geluid in open lucht van 

bijlage 2.2.1 van VLAREM II. 

Uit de berekeningen blijkt dat het specifiek geluid van de ECR en ondersteunende infrastructuur, 

zonder en met beschouwing van de schepen, de geldende grenswaarden op alle punten respecteert. 

Het specifiek geluid blijkt het grootst op 200 m van de terreingrens oost en zuidoost, met name ter 

hoogte van het insteekdok 1 (Bayer) / Kanaaldok B2 (IP23, IP24), waar de geldende limietwaarde van 

50 dB(A) kan geëvenaard worden. Ter hoogte van de geluidsgevoelige gebieden (of op de 

evaluatiepunten in de richting van deze gebieden op 200 m van de terreingrens) ligt het specifiek 

geluid ruim tot minimaal 0,9 dB(A) lager dan de geldende grenswaarde. 

Bij bovenstaande analyse wordt ervan uitgegaan dat het berekend specifiek geluid van Project One 

en de schepen niet gekenmerkt wordt door een tonaal geluid in de 1/3 octaafbanden. 

Voor de beoordeling van de effecten zal er gebruik worden gemaakt van het beoordelingskader zoals 

omschreven werd in § 6.2.5.  
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Gezien het continu karakter van de geluidsemissie van de installaties is het aangewezen om de 

effectbeoordeling uit te voeren op basis van de parameter LA95,1h. Hierbij dient het totale 

omgevingsgeluid vóór het project (referentiesituatie) vergeleken te worden met het totale 

omgevingsgeluid na de uitvoering van het project, zijnde de exploitatiefase van Project One. 

• Het omgevingsgeluid vóór het project (= oorspronkelijk omgevingsgeluid of LOOG) werd ingeschat 

op basis van de uitgevoerde immissiemetingen ter hoogte van referentiepunten IP1, IP2, IP3 en 

IP4 in juni 2019 en februari 2021 (de meest kritische meetresultaten werden beschouwd – zie § 

6.3.2) en de strategische geluidsbelastingskaarten agglomeratie Antwerpen (referentiejaar 2016).  

• Het omgevingsgeluid na uitvoering van het project werd bepaald op basis van de logaritmische 

som van het omgevingsgeluid vóór het project en het berekend specifiek geluid (Lsp) van de 

toekomstige installaties (zie Tabel 6-16).  

De Tabel 6-17 en Tabel 6-18 geven voor respectievelijk de toekomstige situatie zonder en met 

beschouwing van de schepen de te verwachten wijziging weer van het geluidsklimaat 

(omgevingsgeluid na uitvoering van het project – omgevingsgeluid vóór het project) en de daaruit 

volgende effectscores op de verschillende referentiepunten tijdens de nachtperiode. Men dient hierbij 

te bemerken dat de referentiepunten IP1, IP2 en IP4 geen VLAREM evaluatiepunten zijn. Aangezien 

hier geen grenswaarden van toepassing zijn, zal voor deze punten dan ook enkel een tussenscore 

worden gegeven.  

Uit de beoordeling blijkt het volgende: 

• In het natuurgebied Galgenschoor (IP27, IP28, IP29) is ten gevolge van de exploitatiefase, zowel 

zonder en met beschouwing van scheepsactiviteiten, een toename van 0,3 tot 1,0 dB op het 

omgevingsgeluid te verwachten. Het berekende specifiek geluid respecteert de grenswaarde in het 

volledige natuurgebied, wat resulteert in een verwaarloosbaar of geen effect (0). 

• Ter hoogte van de meest nabijgelegen woningen te Lillo (IP3) en Berendrecht (IP4) is er ten 

gevolge van het project, voor alle beschouwde varianten, nauwelijks een wijziging van het 

omgevingsgeluid te verwachten (max +0,2 dB). Gezien het specifiek geluid voldoet aan de 

geldende grenswaarde, geldt een verwaarloosbaar of geen effect (0). 

• In het natuurgebied Opstalvallei (IP31) ten noordoosten van het projectgebied, geldt eveneens een 

verwaarloosbaar of geen effect (0), voor alle beschouwde varianten. Ook hier geldt nauwelijks een 

wijziging van het huidige geluidsklimaat (+0,1 dB) en wordt de geldende grenswaarde van 44 

dB(A) ruimschoots gerespecteerd. 

• Aan de oostelijke zijde van het projectgebied in het kanaaldok B2 (industriegebied), geldt tijdens 

de exploitatiefase zonder en met beschouwing van 2 kleine schepen, een verwaarloosbaar of 

geen effect (0) op 200 m ten noordoosten (IP22) (insteekdok 2 – Solvay) tot een beperkt negatief 

effect (-1) op 200 m ten zuidoosten van het projectgebied (IP24) (insteekdok 1 – Bayer). 

Daartussen, op 200 m ten oosten van het projectgebied (IP23), kan de effectscore variëren tussen 

0 en -1, afhankelijk van het huidige aanwezige omgevingsgeluid (wat niet exact gekend is). Ten 

gevolge van de exploitatiefase met beschouwing van een gelijktijdige activiteit van een groot schip 

en een klein schip kan een beperkt hogere toename op het omgevingsgeluid verwacht worden, 

wat resulteert in een effectscore tussen 0 en  

-1 ten noordoosten en een beperkt negatief effect (-1) ten oost en zuidoosten van het 

projectgebied. Voor alle varianten respecteert het specifiek geluid de strengste grenswaarden van 

50 dB(A) die van toepassing is op het industriegebied. 

• Op 200 m ten noorden en zuiden van de terreingrens, gelegen op de bedrijfsterreinen van Inovyn 

(IP20), Vesta (IP21) en Bayer (IP25, IP26), wordt de geldende grenswaarde eveneens 

gerespecteerd en geldt een verwaarloosbaar of geen effect (0) voor alle beschouwde varianten.  
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Tabel 6-17: Effectscores voor de toekomstige situatie zonder beschouwing van de schepen 

Punt Ligging 

Oorspronkelijk 
omgevingsgeluid 
LA95 – niveau 
 in dB(A) 

ECR en ondersteunende infrastructuur 

Lsp 
Lna-Lvoor 

∆ LA95,1h 
Tussenscore Lsp > GW Eindscore 

IP1 Scheldelaan 490 – grens met natuurgebied Galgenschoor (1) 50 31,6 0,1 0 nvt nvt 

IP2 Scheldelaan 460 – nabij  natuurgebied Galgenschoor (1) 52 (41,6) (0,4) (0) nvt nvt 

IP3 Woningen te Lillo – Kazerneplein Lillo 45 30,6 0,2 0 nee 0 

IP4 Woningen te Berendrecht – Dorpbeekstraat 129 (1) 48 26,0 0,0 0 nvt nvt 

IP20 200 m N "Projectgebied N" > 60 45,2 0,1 0 nee 0 

IP21 200 m N "Projectgebied Z" > 60 45,8 0,2 0 nee 0 

IP22 200 m NO "Projectgebied Z" 50-55 42,1 0,2 - 0,7 0 nee 0 

IP23 200 m O "Projectgebied Z" 50-55 48,7 0,9 - 2,4 0 / -1 nee 0 / -1 

IP24 200 m ZO "Projectgebied Z" 50-55 50,0 1,2 - 3,0 -1 nee -1 

IP25 200 m Z "Projectgebied Z" > 60 47,6 0,2 0 nee 0 

IP26 200 m Z "Projectgebied Z" > 60 50,5 0,5 0 nee 0 

IP27 200 m W "Projectgebied Z" (Galgenschoor – op dijk) +/- 50 38,3 0,3 0 nee 0 

IP28 200 m W "Projectgebied Z" (Galgenschoor) +/- 50 39,5 0,4 0 nee 0 

IP29 200 m NW "Projectgebied Z" (Galgenschoor – op dijk) +/- 50 44,1 1,0 0 nee 0 

IP31 200 m NO v. Industriegebied (Opstalvallei) +/- 49 29,9 0,1 0 nee 0 

(1) Dit zijn geen VLAREM evaluatiepunten. Aangezien hier geen grenswaarden van toepassing zijn, zal voor deze punten enkel een tussenscore worden gegeven.   



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

6-35 

Tabel 6-18: Effectscores voor de toekomstige situatie met beschouwing van schepen 

Punt Ligging 

Oorspronk. 
omgevingsgeluid 
LA95 – niveau 
 in dB(A) 

ECR, ondersteunende infrastructuur + 2 kleine schepen 
ECR, ondersteunende infrastructuur + 1 groot schip en 1 klein 
schip 

Lsp 
Lna-Lvoor 

∆ LA95,1h 

Tussen- 
score 

Lsp > 
GW 

Eind-
score 

Lsp 
Lna-Lvoor 

∆ LA95,1h 

Tussen- 
score 

Lsp > 
GW 

Eind-
score 

IP1 
Scheldelaan 490 – grens met 
natuurgebied Galgenschoor (1) 

50 31,7 0,1 0 nvt nvt 32,4 0,1 0 nvt nvt 

IP2 
Scheldelaan 460 – nabij  
natuurgebied Galgenschoor (1) 

52 (41,7) (0,4) (0) nvt nvt (41,7) (0,4) (0) nvt nvt 

IP3 
Woningen te Lillo – 
Kazerneplein Lillo 

45 31,0 0,2 0 nee 0 31,1 0,2 0 nee 0 

IP4 
Woningen te Berendrecht – 
Dorpbeekstraat 129 (1) 

48 28,2 0,0 0 nvt nvt 33,0 0,1 0 nvt nvt 

IP20 200 m N "Projectgebied Z" > 60 45,2 0,1 0 nee 0 45,2 0,1 0 nee 0 

IP21 200 m N "Projectgebied Z" > 60 45,8 0,2 0 nee 0 46,1 0,2 0 nee 0 

IP22 200 m NO "Projectgebied Z" 50-55 43,1 0,3 - 0,8 0 nee 0 48,1 0,8 - 2,2 0 / -1 nee 0 / -1 

IP23 200 m O "Projectgebied Z" 50-55 49,0 1,0 - 2,5 0 / -1 nee 0 / -1 49,7 1,1 - 2,9 -1 nee -1 

IP24 200 m ZO "Projectgebied Z" 50-55 50,2 1,2 - 3,1 -1 / -2 nee -1 50,3 1,3 - 3,2 -1 / -2 nee -1 

IP25 200 m Z "Projectgebied Z" > 60 48,0 0,3 0 nee 0 48,1 0,3 0 nee 0 

IP26 200 m Z "Projectgebied Z" > 60 50,6 0,5 0 nee 0 50,6 0,5 0 nee 0 

IP27 
200 m W "Projectgebied Z" 
(Galgenschoor – op dijk) 

+/- 50 38,5 0,3 0 nee 0 38,5 0,3 0 nee 0 

IP28 
200 m W "Projectgebied Z" 
(Galgenschoor) 

+/- 50 39,5 0,4 0 nee 0 39,6 0,4 0 nee 0 

IP29 
200 m NW "Projectgebied Z" 
(Galgenschoor – op dijk) 

+/- 50 44,1 1,0 0 nee 0 44,1 1,0 0 nee 0 

IP31 
200 m NO v. Industriegebied 
(Opstalvallei) +/- 49 30,7 0,1 0 nee 0 32,9 0,1 0 nee 0 

(1) Dit zijn geen VLAREM evaluatiepunten. Aangezien hier geen grenswaarden van toepassing zijn, zal voor deze punten enkel een tussenscore worden gegeven.  
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6.5.2.1.2 Geluidsimpact bij opstart of geplande stop van de ECR 

Bij een opstart of geplande stop van de ethaankraker kan, naast de ECR en ondersteunende 

infrastructuur, de ECR-grondfakkel werkzaam zijn. Deze grondfakkel is ruimschoots gedimensioneerd 

om de gasstroom bij opstart en stillegging van de ethaankraker op te vangen (fakkeldebiet max. 80 t/h 

- zie ook § 6.5.1). Het volledig stilleggen en terug opstarten van de ECR gebeurt niet frequent, waarbij 

een normale start 24 tot 72 uur en een stop doorgaans enkele uren duurt. 

Het specifiek geluid van de exploitatie bij een opstart of geplande stop is, analoog aan de exploitatie 

bij representatief werkingsregime (zie § 6.5.2.1.1), berekend met behulp van het akoestisch 

overdrachtsmodel op de eerder vermelde discrete referentiepunten.  

De onderstaande Tabel 6-19 geeft het berekend specifiek geluid van de ECR en ondersteunende 

infrastructuur, inclusief de ECR-grondfakkel bij max. fakkeldebiet tijdens opstart getoetst aan de 

geldende voorwaarden volgens VLAREM II voor continue geluiden.  

De waarden ter hoogte van referentiepunt 2 zijn niet geschikt voor de beoordeling, aangezien dit 

referentiepunt op minder dan 200 m van het zuidelijk deel van het projectgebied gelegen is en werden 

in onderstaande tabellen dan ook tussen haakjes geplaatst. 

Voor de visualisatie van de vergelijking tussen de berekende waarden en de grenswaarden volgens 

VLAREM II wordt in onderstaande tabel volgende kleurencode gehanteerd: 

• Groen: grenswaarde wordt gerespecteerd met een reserve van 0,5 dB(A); 

• Geel: grenswaarde wordt geëvenaard met +/- 0,5 dB(A); 

• Rood: grenswaarde wordt overschreden met minimaal 0,5 dB(A). 

Tabel 6-19: Berekend specifiek geluid van de ECR, ondersteunende infrastructuur + ECR-grondfakkel tijdens 
opstart of stop getoetst aan de grenswaarden volgens VLAREM II 

Punt Ligging 

Berekend specifiek geluid (Lsp) – in dB(A) 
Grenswaarde continu 

geluid volgens VLAREM II 
(’s nachts) – in dB(A) ECR, ondersteunende infrastructuur + 

ECR-grondfakkel tijdens opstart of stop 

IP1 
Scheldelaan 490 – grens met natuurgebied 
Galgenschoor (1) 

32,7 45 (1) 

IP2 
Scheldelaan 460 – nabij  natuurgebied 
Galgenschoor (1) 

(42,3) 45 (1) 

IP3 Woningen te Lillo – Kazerneplein Lillo 32,1 40 

IP4 
Woningen te Berendrecht – Dorpbeekstraat 
129 (1) 

27,5 45 (1) 

IP20 200 m N "Projectgebied N" 46,1 55 

IP21 200 m N "Projectgebied Z" 45,8 55 

IP22 200 m NO "Projectgebied Z" 42,5 50 

IP23 200 m O "Projectgebied Z" 49,0 50 

IP24 200 m ZO "Projectgebied Z" 50,3 50 

IP25 200 m Z "Projectgebied Z" 47,8 55 

IP26 200 m Z "Projectgebied Z" 52,4 55 

IP27 
200 m W "Projectgebied Z" (Galgenschoor – 
op dijk) 

39,3 45 

IP28 200 m W "Projectgebied Z" (Galgenschoor) 40,2 45 

IP29 
200 m NW "Projectgebied Z" (Galgenschoor 
– op dijk) 

44,3 45 

IP31 200 m NO v. Industriegebied (Opstalvallei) 31,4 44 
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(1) Dit zijn geen VLAREM evaluatiepunten voor de toekomstige installaties. Het specifiek geluid zal ter hoogte 

van deze punten vergeleken worden met de milieukwaliteitsnorm voor geluid in open lucht van bijlage 

2.2.1 van VLAREM II. 

Uit de berekeningen blijkt dat het specifiek geluid van de ECR en ondersteunende infrastructuur met 

beschouwing van de ECR-grondfakkel bij een opstart of geplande stop de geldende grenswaarde op 

alle punten respecteert. 

De Tabel 6-20Tabel 6-20 geeft voor de opstartfase van de exploitatie met werking van de ECR-

grondfakkel de te verwachten wijziging weer van het geluidsklimaat en de daaruit volgende 

effectscores op de verschillende referentiepunten tijdens de nachtperiode. De effectscores volgen uit 

het beoordelingskader zoals omschreven in § 6.2.5. Men dient hierbij te bemerken dat de 

referentiepunten IP1, IP2 en IP4 geen VLAREM evaluatiepunten zijn. Aangezien hier geen 

grenswaarden van toepassing zijn, zal voor deze punten dan ook enkel een tussenscore worden 

gegeven.  

Uit de beoordeling blijkt het volgende: 

• ter hoogte van de geluidsgevoelige gebieden (woningen en natuurgebieden) tijdens zowel de dag-, 

avond- als nachtperiode een verwaarloosbaar of geen effect (0). 

• lokaal op 200 m ten oosten van het projectgebied in het kanaaldok B2 (industriegebied), kan een 

beperkt negatief effect (-1) gelden. 
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Tabel 6-20: Effectscores voor de exploitatiefase van de ECR en ondersteunende infrastructuur + ECR-grondfakkel tijdens opstart of stop 

Punt Ligging 

Oorspronkelijk 
omgevingsgeluid 
LA95 – niveau 
 in dB(A) 

ECR en ondersteunende infrastructuur + ECR-grondfakkel tijdens opstart of stop 

Lsp 
Lna-Lvoor 

∆ LA95,1h 
Tussenscore Lsp > GW Eindscore 

IP1 Scheldelaan 490 – grens met natuurgebied Galgenschoor (1) 50 32,7 0,1 0 nvt nvt 

IP2 Scheldelaan 460 – nabij  natuurgebied Galgenschoor (1) 52 (42,3) (0,4) (0) nvt nvt 

IP3 Woningen te Lillo – Kazerneplein Lillo 45 32,1 0,2 0 nee 0 

IP4 Woningen te Berendrecht – Dorpbeekstraat 129 (1) 48 27,5 0,0 0 nvt nvt 

IP20 200 m N "Projectgebied N" > 60 46,1 0,2 0 nee 0 

IP21 200 m N "Projectgebied Z" > 60 45,8 0,2 0 nee 0 

IP22 200 m NO "Projectgebied Z" 50-55 42,5 0,2 - 0,7 0 nee 0 

IP23 200 m O "Projectgebied Z" 50-55 49,0 1,0 - 2,5 0 / -1 nee 0 / -1 

IP24 200 m ZO "Projectgebied Z" 50-55 50,3 1,3 - 3,2 -1 / -2 nee -1 

IP25 200 m Z "Projectgebied Z" > 60 47,8 0,3 0 nee 0 

IP26 200 m Z "Projectgebied Z" > 60 52,4 0,7 0 nee 0 

IP27 200 m W "Projectgebied Z" (Galgenschoor – op dijk) +/- 50 39,3 0,4 0 nee 0 

IP28 200 m W "Projectgebied Z" (Galgenschoor) +/- 50 40,2 0,4 0 nee 0 

IP29 200 m NW "Projectgebied Z" (Galgenschoor – op dijk) +/- 50 44,3 1,0 0 nee 0 

IP31 200 m NO v. Industriegebied (Opstalvallei) +/- 49 31,4 0,1 0 nee 0 

(1) Dit zijn geen VLAREM evaluatiepunten. Aangezien hier geen grenswaarden van toepassing zijn, zal voor deze punten enkel een tussenscore worden gegeven.  
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6.5.2.1.3 Geluidsimpact bij een calamiteit 

Het project voorziet tevens een fakkelsysteem om bij ongeplande incidenten een overdruk uit de 

installaties of opslagtanks te kunnen afleiden. Zoals beschreven in § 3.4.11 van Hoofdstuk 3 worden 

naast de ECR-grondfakkel, één ECR-torenfakkel en een dubbel uitgevoerde tank-grondfakkel (1 in 

gebruik, 1 als back-up) voorzien, welke enkel bedoeld zijn als veiligheidsvoorziening die bijtreedt bij 

ongeplande incidenten en dan ook niet zullen gebruikt worden bij een normale werking van de 

toekomstige installaties.  

Ondanks het feit dat de fakkelwerking bij een incident enkel een noodsituatie betreft, is ter titel van 

informatie het specifiek geluid van de fakkels bij maximale werkingsvoorwaarden (zie Tabel 6-13 – 

veiligheidssituatie) berekend met behulp van het akoestisch overdrachtsmodel. De volgende 

gedetailleerde resultaten zijn weergegeven in Bijlage 2.10: 

• Het specifiek geluid van de ECR en ondersteunende infrastructuur, inclusief scheepsactiviteiten (1 

groot en 1 klein schip) met het individueel specifiek geluid van de fakkels bij maximale 

werkingsvoorwaarden, getoetst aan de voorwaarden voor incidenteel geluid volgens VLAREM II; 

• De wijziging van het geluidsklimaat ten gevolge van de fakkelactiviteiten t.o.v. de referentiesituatie 

(bestaande toestand). 

De grenswaarde van toepassing voor incidentele geluiden wordt bepaald uit de toepasselijke waarde, 

zijnde voor nieuwe inrichtingen de geldende richtwaarde - 5, vermeerderd met 15 dB(A) tijdens de 

dagperiode en met 10 dB(A) tijdens de avond- en nachtperiode (zie ook § 6.2.4). Dit geeft ter hoogte 

van de nabijgelegen woningen en natuurgebieden een grenswaarde van 60 dB(A) overdag en 50 

dB(A) ’s avonds en ’s nachts. Op het industriegebied is dit 70 dB(A) overdag en 60 dB(A) ’s avonds 

en ’s nachts.  

De berekeningen tonen aan dat het specifiek geluid van de grondfakkels de grenswaarde respecteert 

tijdens de dag-, avond- en nachtperiode. Het specifiek geluid van de ECR-torenfakkel blijkt de 

grenswaarde overdag te respecteren, doch tijdens de avond- en nachtperiode ter hoogte van de 

woningen te Lillo, in het Galgenschoor en lokaal op 200 m ten zuiden van het projectgebied 

(industriegebied) te overschrijden. 

Verder tonen de berekeningen aan dat: 

• Bij maximale werkingsvoorwaarde van de grondfakkels er nauwelijks een wijziging van het 

omgevingsgeluid is ter hoogte van de nabijgelegen woningen te Lillo (IP3) en Berendrecht (IP4) en 

de Opstalvallei (IP31) (max. +0,3 dB). De wijziging beperkt blijft tot afgerond 1 dB ter hoogte van 

het Galgenschoor (IP27, IP28, IP29) en op 200 m van de terreingrens noord en zuid van het 

projectgebied (IP20, IP21, IP25, IP26). Op 200 m van de terreingrens ten oosten van het 

projectgebied in het kanaaldok B2 (industriegebied) (IP22, IP23 en IP24) er een toename te 

verwachten is van afgerond 1 tot 5 dB afhankelijk van welke grondfakkel er werkzaam is. 

• Bij maximale werkingsvoorwaarden van de ECR-torenfakkel er, zowel bij een in serie geschakelde 

configuratie met de ECR-grondfakkel als bij een individuele werking (zie § 6.5.1), een toename 

van het omgevingsgeluid is van bij benadering 7 dB ter hoogte van de woningen te Lillo (IP3), 8 dB 

in het Galgenschoor (IP27, IP28, IP29) en tot 6 dB lokaal op 200 m van de terreingrens zuid 

gelegen in industriegebied (IP26). Ter hoogte van de woningen Berendrecht (IP4) en het 

natuurgebied Opstalvallei (IP4) blijft de wijziging beperkt tot < 3dB. 

• De gezamenlijke geluidsimpact van de 3 fakkels dominant wordt bepaald door de geluidsemissie 

van de ECR-torenfakkel en is dan ook gelijk aan het individuele geluidsimpact van de ECR-

torenfakkel. 

Men dient te bemerken dat de geluidsimpact bij een calamiteit gebaseerd is op een berekening van 

de geluidsemissie volgens het maximaal gasdebiet waarvoor de fakkels ontworpen zijn. Het is 

aannemelijk dat een fakkel maar een beperkte tijd bij dit maximaal gasdebiet zal werken. Bovendien 

is de sequentiële configuratie erop gericht om bij een incident eerst de maximale capaciteit van de 

grondfakkel te gebruiken; pas bij grote restgasstromen zal de ECR-torenfakkel in werking treden. 

Project One investeert bovendien om een installatie met hoge betrouwbaarheid te bouwen en 

zodoende de kans op een ongeplande uitval, met een mogelijke fakkelwerking tot gevolg, te 
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voorkomen (zie verder § 6.7.2.2.1). De gezamenlijke werking van alle fakkels is zeer uitzonderlijk, 

daar deze enkel kan plaatsvinden tijdens een algemene noodsituatie op het volledige bedrijfsterrein. 

Naast de fakkels zijn er geen echte niet-continue bronnen die een relevante invloed kunnen hebben 

op het geluidsklimaat in de omgeving. Normale laad- en losactiviteiten van vrachtwagens op de site 

zullen het geluidsniveau buiten het bedrijf niet relevant beïnvloeden, rekening houdend met het 

geluidsniveau volgens de huidige en de te verwachten toekomstige situatie in het industriegebied. 

6.5.2.2 Geluidsimpact van het wegverkeer in de nabije omgeving van het project 

Tijdens de exploitatiefase van het project wordt een bijkomende verkeersgeneratie op de wegen in de 

nabije omgeving verwacht en dit zowel van personenauto’s als vrachtwagens. Het effect van de 

geluidsemissie van de weg t.g.v. bijkomend wegverkeer tijdens de exploitatiefase, is kwalitatief 

bepaald m.b.v. de aangeleverde verkeersintensiteiten vanuit de discipline Mobiliteit (zie ook 

Hoofdstuk 10 Mobiliteit). 

Volgens de aangeleverde verkeersintensiteiten vanuit de discipline Mobiliteit is de te verwachten 

wijziging tijdens de piekmomenten (aankomst werknemers en goederen, shiftwissels, vertrek van 

werknemers, etc. ) t.o.v. de huidige verkeersstroom kleiner dan 15% op de nabijgelegen wegen 

(Scheldelaan, R2, A12, …)  

Hieruit volgt dat de wijziging van de geluidsemissie van de wegen in de nabije omgeving tijdens de 

exploitatiefase kleiner is dan 1 dB en het bijkomende wegverkeer aldus een verwaarloosbaar of geen 

effect (0) op het huidig geluidsklimaat heeft. 

6.5.2.3 Geluidsimpact van het scheepsverkeer op het kanaaldok B1/B2 

Het project voorziet 491 scheepsbewegingen per jaar van en naar één van de 2 kadeplaatsen 

waarover Project One zal beschikken, waarvan 37 zeeschepen en 454 binnenschepen, die zullen 

instaan voor de invoer en afvoer van o.a. ethaan, C4 en C5+ koolwaterstoffen, … Om de 

productoverslag te kunnen realiseren, bedraagt de verblijfstijd van een zeeschip aan de kade 

minimaal 24 uur en van een binnenschip gemiddeld 10 tot 14 uur. Dit betekent dat er voor Project 

One dus maximaal 4 scheepsbewegingen met een binnenschip of maximaal 2 met een binnenschip 

en 1 met een zeeschip, per etmaal worden verwacht.  

Voor de kwalitatieve beoordeling van de geluidsimpact van het bijkomende scheepsverkeer wordt 

gerefereerd naar het huidig aantal scheepsbewegingen op het kanaaldok B1/B2, zoals weergegeven 

in Tabel 6-11 (gegevens aangeleverd door het Havenbedrijf Antwerpen). Rekening houdend met het 

huidig aantal scheepsbewegingen op het kanaaldok B1/B2, van gemiddeld 27 zeeschepen en 193 

binnenschepen per etmaal, wordt voor de exploitatiefase van het project een toename berekend met 

+/- 2% van het aantal binnenschepen en met +/- 3,5% van het aantal zeeschepen.  

Hieruit volgt dat de wijziging van de geluidsemissie van de scheepvaart in de nabije omgeving van het 

kanaaldok B1/B2 tijdens de exploitatiefase ruim kleiner is dan 1 dB en dus een verwaarloosbaar of 

geen effect (0) op het huidig geluidsklimaat heeft. 

6.6 Cumulatieve effecten 

6.6.1 Aanleg kaaimuur Kanaaldok B2 

Het Havenbedrijf Antwerpen voorziet de aanleg van een nieuwe kaaimuur. De bouw van deze 

kaaimuur, gelegen aan de (zuid) oostelijke zijde van het projectgebied van voorliggend MER (zie 

ligging scheepskade Figuur 6-7), wordt voorzien in de periode Q2 2021 tot Q1 2024.  

Volgens het Project-MER van de nieuwe kaaimuur zullen er bij de bouw van de kaaimuur enerzijds 

machines worden ingezet voor het grondverzet en opbouw van de muur, waaronder een bulldozer, 
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kabelkraan, betonmixers, stroomaggregaten, etc. en anderzijds machines voor het uitbaggeren van 

de ligplaatsen, met als voornaamste een cutterzuiger. De werfactiviteiten gebeuren normaal enkel 

tijdens de dagperiode, met uitzondering van de baggeractiviteiten die een volledig etmaal kunnen 

plaatsvinden.  

Het project-MER vermeldt tijdens de werfactiviteiten een maximaal specifiek geluidsdrukniveau 

(LAeq-niveau bij vollast van machines) van 55 dB(A) op 200 m van de activiteit ten gevolge van de 

baggerwerken. Zonder beschouwing van afscherming blijkt de contour van 45 dB(A) op ongeveer 600 

m en deze van 42 dB(A) op ongeveer 1,2 km afstand van de activiteit te liggen. Ter hoogte van de 

geluidsgevoelige gebieden, zijnde natuurgebied Opstalvallei (IP31 op +/- 1 km), de woonkern 

Berendrecht (IP4 op +/- 1,5 km), natuurgebied Galgenschoor (IP27 op +/- 1,4 km) en de woonkern 

Lillo (IP3 op +/- 1,7 km) resulteert dit in berekende geluidsdrukniveaus van bij benadering 10 dB(A) 

lager dan het huidige omgevingsgeluid (zie Tabel 6-9) en wordt een verwaarloosbaar effect ten 

gevolge van de bouw van de kaaimuur verwacht. Er worden derhalve geen relevante cumulatieve 

effecten verwacht nabij de geluidsgevoelige gebieden ten gevolge van de gezamenlijke uitvoering van 

beide werven. Naast de activiteiten op de site, zal de bouw van de kaaimuur ook 

vrachtwagentransport genereren voor het transport van grond dat kan geschat worden op 19 

bewegingen per dag of 2 à 3 per uur op een werkdag van 8 h. Gelet op de huidige verkeersintensiteit 

op de nabijgelegen wegen (Scheldelaan, R2, A12) zijn deze bijkomende verkeersbewegingen niet 

relevant en wordt derhalve geen cumulatief geluidseffect verwacht. 

6.7 Milderende maatregelen 

6.7.1 Milderende maatregelen – aanlegfase 

6.7.1.1 Maatregelen vanuit Project One 

Om de geluidsemissie van de activiteiten tijdens de aanlegfase van het project tot een minimum te 

beperken verbindt Project One zich tot volgende maatregelen: 

• Bij de funderingswerken voor de installaties en gebouwen van Project One zal gebruik gemaakt 

worden van schroeffunderingsmachines. Hierbij wordt eerst een schacht geboord, die nadien 

wordt volgestort met betonspecie. Bij plaatsing van de damwanden zal gebruik gemaakt worden 

van een druktechniek, waarbij de damwanden met behulp van een kraan en hydraulische 

drukmachine in de grond worden geschoven. Deze beide methoden zijn een geluids- en 

trillingsarme variant ten opzichte van de methoden waarbij voorgevormde funderingspalen en 

damwanden met behulp van een slag- of trillingsmechanisme in de grond worden gedreven.  

• Project One legt voor de aannemers het gebruik op van werfmachines waarvan de emissies 

(uitlaatgassen) minstens voldoen aan de vereisten “Stage IV” (zie Hoofdstuk 7 Lucht), wat inhoudt 

dat de gebruikte machines over het algemeen dateren van na 2014. 

Bij de keuze van de werfmachines zal bijzondere aandacht besteed worden aan de geluidsemissie 

van de machines en zal in de mate van het mogelijke de voorkeur gegeven worden aan 

geluidsarme toestellen. In ieder geval mag het geluidsvermogenniveau van de werfmachines niet 

hoger komen te liggen dan de aannames die werden beschouwd in dit MER. Tevens heeft de 

opdrachtgever het gebruik van batterij aangedreven werfmachines, die een lagere geluidsemissie 

kunnen hebben dan diesel aangedreven werfmachines, afgewogen. Voor het rollend materieel met 

het benodigd vermogen blijkt deze technologie echter nog in de pilootfase en rekening houdend 

met de omvang van de aanlegfase van Project One dan ook niet toepasbaar.  

• Project One voorziet maatregelen om de verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase van het 

project te beperken door het verminderen en verschuiven van de transporten (zie voor details 

Hoofdstuk 10 Mobiliteit). Zo zal o.a. ingezet worden om te werken met modules via 

scheepstransport (vooraf geassembleerde installaties die de mankracht op de werf en het daarbij 

horende transport beperken), transport in bulk met behulp van schepen (aan- en afvoer grond), het 

maximaal verschuiven van de vrachttransporten over de weg buiten de spitsperiode voor het 

werfpersoneel, etc. Deze maatregelen hebben tevens een reducerend effect op de geluidsemissie 

van het wegverkeer. 
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6.7.1.2 Aanvullende milderende maatregelen 

Rekening houdend met bovenstaande maatregelen vanuit Project One, blijken beperkt negatieve 

effecten en – zeer lokaal – negatieve effecten nog mogelijk. Hoewel het hier geen bestendige situatie 

betreft, dienen er in de mate van het mogelijke aanvullende milderende maatregelen genomen te 

worden om de geluidsimpact van de werfactiviteiten te reduceren. Onderstaand overzicht geeft een 

aantal aanbevelingen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen brongerelateerde maatregelen, 

maatregelen m.b.t. geluidsoverdracht en organisatorische maatregelen. De lijst is niet limitatief. 

6.7.1.2.1 Brongerelateerde maatregelen: 

Zoals in § 6.7.1.1 beschreven, verbindt Project One er zich toe om bijzondere aandacht te besteden 

aan het geëmitteerde geluid van de relevante bronnen / machines op de werf om de geluidsemissie 

van de activiteiten tijdens de aanlegfase tot een minimum te beperken. Volgende (bijkomende) 

brongerelateerde maatregelen worden hierbij aanbevolen om de beoogde doelstelling te bekomen: 

• Opmaak van een inventarisatie (3-maandelijks) van de relevante bronnen / machines op de werf 

met vermelding van het geluidsvermogenniveau door de coördinator van de verschillende 

werfcontractoren om na te gaan of alle bronnen kunnen voldoen aan de aannames die werden 

doorgevoerd in dit MER (zie ook Tabel 6-6 en Tabel 6-7), met als doel het totale 

geluidsvermogenniveau per werfstadium te respecteren. 

• Toetsing van de werfmachines aan de voorwaarden van de Europese Richtlijn CEE/2000/14 

omgezet in KB 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogenniveau van materieel voor gebruik 

buitenshuis door de coördinator van de verschillende werfcontractoren. Een deel van de 

werfmachines hebben specifieke limietwaarden die opgelegd zijn in deze richtlijn (de aannames in 

dit MER houden hier rekening mee), andere zijn verplicht om het gegarandeerd 

geluidsvermogenniveau te vermelden. 

• Het voorzien van regelmatig onderhoud van de machines volgens de voorschriften van de 

fabrikant.  

6.7.1.2.2 Maatregelen m.b.t. geluidsoverdracht 

• De werfinrichting zo voorzien dat voor de niet-mobiele machines (b.v. stroomaggregaten, 

luchtcompressoren, afwateringspompen,…) die zullen gebruikt worden op de westelijke helft van 

het projectgebied, de afstand tot het nabijgelegen natuurgebied Galgenschoor zo groot mogelijk 

wordt gekozen. Een opstelling van deze niet-mobiele machines vlak tegen de westelijke 

terreingrens van het projectgebied is dus te vermijden. 

• Gebruik van tijdelijke of vaste lokale afscherming van de werfactiviteiten en machines in de richting 

van de geluidsgevoelige gebieden (woon- en natuurgebieden). Dit kan onder de vorm van 

akoestische verplaatsbare afschermingen, aarden berm, etc. De plaatsing van een afscherming in 

de vorm van een aarden berm of containervormige wand ter hoogte van de terreingrens van het 

zuidelijk deel van het projectgebied, ter beperking van de geluidsoverdracht van een volledige 

werfzone in de richting van het natuurgebied Galgenschoor, werd onderzocht door de 

opdrachtgever. Volgens de bekomen inlichtingen laat de beschikbare ruimte ter hoogte van deze 

werfzone geen plaatsing van een collectieve afscherming over de volledige westelijke terreingrens 

toe, waardoor dit verder niet beschouwd werd.   

6.7.1.2.3 Organisatorische maatregelen 

• Beperken van de werktijden buiten de dagperiode, en dit in het bijzonder voor activiteiten die een 

significante geluidsimpact in de nabije omgeving van het projectgebied kunnen veroorzaken. 

• Vooraf aan de uitvoering van specifiek geluidsbelastende activiteiten, waarvan een potentieel 

geluidseffect nabij de woningen wordt verwacht, de omwonenden duidelijk informeren over de 

duur en het type werkzaamheden.  
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6.7.2 Milderende maatregelen – exploitatiefase 

6.7.2.1 Milderende maatregelen voor de continue bronnen 

6.7.2.1.1 Maatregelen vanuit Project One voor de continue bronnen 

In het kader van dit MER werd de geluidsemissie van toekomstige bronnen ingeschat op basis van de 

beschikbare leveranciersgegevens of bij ontstentenis ervan op basis van geluidsgegevens van 

soortgelijke bronnen. Uitgaande van het gemiddelde geluidsvermogenniveau per eenheid van 

oppervlakte (Lw / m²) van de toekomstige installatiezones (zie Tabel 6-12) kan gesteld worden dat 

Project One de nodige inspanningen heeft geleverd om de geluidsemissies te minimaliseren. Project 

One voorziet hiervoor in zijn ontwerp om gebruik te maken van geluidsarme installaties, aangevuld 

met uitgebreide geluidsbeperkende maatregelen. 

6.7.2.1.2 Aanvullende milderende maatregelen voor de continue bronnen 

Tijdens de verdere vordering van het project is het belangrijk om na te gaan of alle 

leveranciersgegevens in lijn liggen met de aannames in dit MER en er derhalve kan voldaan worden 

aan de maximaal aangenomen geluidsemissies zoals beschreven in Tabel 6-12. 

Uit de effectbeoordeling blijkt dat er tijdens de exploitatiefase van het project (tijdens representatief 

werkingsregime en tijdens een opstart of geplande stop van de ECR) een beperkt negatief effect kan 

gelden ten oosten van het projectgebied in het kanaaldok B2 (industriegebied).  

Aangezien het Project One tijdens de exploitatiefase, 

• de geldende grenswaarde op alle punten respecteert, 

• de zone ten oosten van het projectgebied volledig in het kanaaldok / insteekdok 1 en 2 gelegen is, 

waar er geen of slechts zeer kortstondig receptoren aanwezig kunnen zijn, 

• een verwaarloosbaar of geen effect heeft ter hoogte van de meest geluidsgevoelige gebieden 

(woongebieden en natuurgebieden) en ter hoogte van de nabijgelegen bedrijfsterreinen, 

• reeds de nodige investeringen voorziet om gebruik te maken van geluidsarme installaties, 

aangevuld met geluidsbeperkende maatregelen waar nodig (zie § 6.7.2.1.1), 

zijn er geen bijkomende specifieke milderende maatregelen noodzakelijk. 

6.7.2.2 Milderende maatregelen voor de fakkels 

6.7.2.2.1 Maatregelen vanuit Project One voor de fakkels 

Project One voorziet één grondfakkel met een capaciteit voor de ECR om affakkelen via de ECR-

torenfakkel tijdens een geplande opstart of stop van de ECR te voorkomen. Daarnaast voorziet 

Project One een dubbele tank-grondfakkel (1 in gebruik, 1 als back-up) gekoppeld aan de 

opslagtanks (cryogene tank en bullets), die bij ongewenste incidenten een overdruk uit de tanks 

kunnen afleiden. Het gebruik van de ECR-torenfakkel wordt hierdoor beperkt tot uitsluitend 

ongeplande procesonderbrekingen waarbij gasstromen vrijkomen die de capaciteit van de 

geïnstalleerde ECR-grondfakkel overschrijden. Dit kan gebeuren na het opstarten van het 

veiligheidsuitschakelsysteem dat in dienst kan treden na een grote processtoring, mechanische 

storing van roterende apparatuur of een uitval van een vitale dienst door stroom- of stoomstoringen. 

Om een stabiele werking van het productieproces te behouden en de kans op een ongeplande uitval 

te voorkomen voorziet Project One de volgende investeringen: 

• Gebruik van betrouwbare pompen met aanvullende instrumenten om een stabiele werking te 

ondersteunen en oneigenlijke activering van het uitschakelsysteem te voorkomen; 

• Gebruik van mechanische vergrendelingen op installaties (b.v. kleppen) die afsluiten wanneer een 

drempelwaarde van een temperatuur of een druk wordt bereikt om te voorkomen dat een overdruk 

ontstaat en een overdrukventiel wordt vrijgegeven om af te fakkelen; 
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• Gebruik van een dubbele externe stroomtoevoer door middel van twee onafhankelijke 

hoogspanningskabels van 380kV (Elia) om de elektrische voeding te verzekeren; 

• Bouw van een interne stroomvoorziening voor de ECR, die kan voorkomen dat de ECR ongepland 

stopt bij een stroomstoring op het externe elektriciteitsnet; 

• Bouw van 2 stoomketels welke een dubbele taak vervullen door enerzijds het proces te allen tijde 

te voorzien van een continue stoomtoevoer om de normale werking te voorzien (bij uitval van één 

ketel neemt de andere ketel de volledige stoomvraag over) en anderzijds het verbruiken van de 

proces afgassen om zo het affakkelen van overtollige gasstromen te verminderen.  

• Het toepassen van ontwerpnormen voor de installatieprocessen om een hoge technische 

beschikbaarheid te garanderen en het toepassen van geautomatiseerde systemen die de 

afgashoeveelheid naar de fakkels kunnen beperken door apparatuur die een fakkelwerking kan 

veroorzaken, automatisch uit te schakelen.  

6.7.2.2.2 Aanvullende maatregelen voor de fakkels 

Tijdens de verdere vordering van het project is het belangrijk om na te gaan of alle aangenomen 

geluidsvermogens voor de fakkels in lijn liggen met de aannames in dit MER en er derhalve kan 

voldaan worden aan de maximaal aangenomen geluidsemissies zoals beschreven in Tabel 6-13.  

Bij de definitieve keuze van de torenfakkel dient de voorkeur te gaan naar het meest geluidsarme 

type dat beschikbaar wordt gesteld door de leveranciers.  

6.8 Besluit 

6.8.1 Aanlegfase 

6.8.1.1 Geluidsimpact van de werfactiviteiten en voertuigen op het projectgebied 

Voor de aanleg van Project One zullen er gedurende ca. 3 jaar en 8 maanden (vanaf bij benadering 

augustus 2022 tot en met maart 2026) verspreid over het projectgebied werken worden uitgevoerd, 

die voor de effectbeoordeling binnen de discipline Geluid zijn opgesplitst in 3 werfstadia met als 

voornaamste activiteiten:  

• Werfstadium A - vegetatieverwijdering, afgraven van teelaarde en beperkte nivellering van het 

terrein, aanleg van toegangswegen, bouw van een contractordorp;  

• Werfstadium B - terreinprofilering (“cut and fill”), funderingswerken, … ; 

• Werfstadium C - constructie van de gebouwen en installaties van het project, …  

Werfstadium A omvat soortgelijke activiteiten op het noordelijk en zuidelijk deel van het projectgebied 

ter voorbereiding van de terreinen. Bij werfstadia B en C verschuift het aandeel van de werfactiviteiten 

hoofdzakelijk naar het zuidelijk deel van het projectgebied, voor de aanleg van de installaties en 

gebouwen van Project One, terwijl het noordelijk deel van het projectgebied fungeert als 

contractordorp met een beperkter aantal werfmachines.  

Voor de bepaling van het geluidsemissieniveau van de aanlegfase werd rekening gehouden met het 

opgegeven aantal, type, elektrische vermogen en bezettingsgraad van de werfmachines doorheen 

het proces van aanleg.  

Om het effect van de aanlegfase te bepalen, is het te verwachten geluidsniveau tijdens de dag- en 

nachtperiode vergeleken met de referentiesituatie. De werfactiviteiten zijn geen ingedeelde inrichting 

of activiteit, waardoor de voorwaarden voor het specifiek geluid volgens VLAREM II niet van 

toepassing zijn. 

Tijdens de dagperiode tonen de berekeningen ten gevolge van de aanlegfase een beperkte toename 

van het omgevingsgeluid. Ter hoogte van de nabijgelegen woningen te Lillo blijft deze toename 
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beperkt tussen 0,7 en 1,0 dB(A) en ter hoogte van de woningen te Berendrecht tussen 0,2 en 0,6 

dB(A), wat resulteert in een verwaarloosbaar of geen effect (0) voor de drie werfstadia.  

Ter hoogte van de noordelijke helft van het Galgenschoor ten westen van het projectgebied blijkt 

tijdens werfstadium A een stijging overdag van 1,1 tot 1,8 dB(A) op de hoger gelegen dijk en 0,9 

dB(A) verder westwaarts op het talud naar de Schelde toe, wat resulteert in een beperkt negatief 

effect (-1) op de dijk en in een verwaarloosbaar of geen effect (0) op het talud naar de Schelde toe. 

Tijdens werfstadia B en C blijft de wijziging beperkt tot < 1dB en geldt een verwaarloosbaar of geen 

effect (0) op zowel de dijk als het talud naar de Schelde. 

Ter hoogte van de zuidelijke helft van het Galgenschoor ten westen van het projectgebied ligt de 

toename van het omgevingsgeluid tussen 1,5 en 3,5 dB(A), wat resulteert in een beperkt negatief 

effect (-1) tot zeer lokaal en enkel tijdens werfstadium B een negatief effect (-2). Ter hoogte van het 

natuurgebied Opstalvallei, waar een toename van het omgevingsgeluid tussen 0,3 en 1,0 dB(A) te 

verwachten is, geldt een verwaarloosbaar of geen effect (0) tijdens de 3 werfstadia.  

Tijdens de nachtperiode blijft de wijziging beperkt tot < 1dB ter hoogte van de nabijgelegen woningen 

te Lillo en Berendrecht en de natuurgebieden. Er geldt dus een verwaarloosbaar of geen effect (0) 

tijdens de drie werfstadia. 

6.8.1.2 Geluidsimpact van het weg- en scheepsverkeer  

Het geluidseffect van de bijkomende verkeersgeneratie op de nabijgelegen wegen tijdens de 

aanlegfase, kan, rekening houdend met het reeds aanwezige huidige industriegeluid, als 

verwaarloosbaar of geen effect (0) beschouwd worden tijdens de drukste spitsmomenten. Voor het 

globale effect, dat enerzijds bepaald wordt door de gewijzigde verkeerstromen op de 

ontsluitingswegen en anderzijds door de werfactiviteiten op het projectgebied zelf, kan tijdens de 

ochtendspits een verwaarloosbaar of geen effect (0) tot beperkt negatief effect (-1) gelden voor 

respectievelijk werfstadia A / C en werfstadium B ter hoogte van het Galgenschoor zuid en lokaal ter 

hoogte van de woonkern te Lillo. Tijdens de avondspits zal het globale effect op het geluidsklimaat 

zich situeren tussen minimaal de effectsores tijdens de avond-/nachtperiode en maximaal deze 

tijdens de dagperiode zoals weergegeven in Tabel 6-10. 

Verder is de te verwachten maximale toename op dagbasis van het huidige scheepsverkeer op het 

kanaaldok B1/B2 tijdens de aanlegfase bij benadering 1% voor de duwkonvooien (rekening houdend 

met het huidig aantal binnenscheepspassages) en bij benadering 7% voor de zeeschepen, waardoor 

het effect van de bijkomende scheepstransporten tijdens de aanlegfase als verwaarloosbaar of geen 

effect (0) kan beschouwd worden. 

6.8.2 Exploitatiefase 

De toekomstige installaties zullen bij een representatieve werkingsvoorwaarde worden gekenmerkt 

door een continu productieproces. Daarnaast voorziet het project nog 3 grondfakkels en 1 

torenfakkel: een ECR-grondfakkel die in dienst kan zijn tijdens de opstart / geplande stop van de ECR 

of bij een veiligheidssituatie; een ECR-torenfakkel en een dubbele tank-grondfakkel (1 in gebruik, 1 

als back-up) die enkel in dienst zullen zijn bij een veiligheidssituatie.  

6.8.2.1 Geluidsimpact van de exploitatiefase 

De geluidsimpact van de continue bronnen op de nabije omgeving is berekend met behulp van een 

akoestisch overdrachtsmodel voor de ECR en ondersteunende infrastructuur met en zonder 

beschouwing van de scheepsactiviteiten aan de twee laad- en loskades.  

Op basis van de huidige beschikbare brongegevens tonen de berekeningen aan dat het specifiek 

geluid van de continue bronnen, met en zonder beschouwing van de schepen, de geldende 

grenswaarde ter hoogte van de geluidsgevoelige gebieden (woningen en natuurgebieden) in de 

nabije omgeving van het project alsook op 200 m van de terreingrenzen respecteert tot evenaart. Ter 
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hoogte van het natuurgebied Galgenschoor op 200 m ten westen van de terreingrens blijkt dat er 

tijdens de exploitatiefase een toename van het omgevingsgeluid te verwachten is tussen 0,3 en 1,0 

dB(A), wat resulteert in een verwaarloosbaar of geen effect (0). Nabij de woningen te Lillo en 

Berendrecht alsook in het natuurgebied Opstalvallei is er nauwelijks een wijziging van het 

omgevingsgeluid te verwachten (max +0,2 dB) en geldt een verwaarloosbaar of geen effect (0). Dit 

geldt eveneens op 200 m ten noorden en zuiden van de terreingrens ter hoogte van bedrijven Inovyn, 

Vesta en Bayer op het industriegebied. Op 200 m ten oosten van de terreingrens in het kanaaldok B2 

(industriegebied) respecteert het specifiek geluid de strengste grenswaarde van 50 dB(A) die van 

toepassing is op het industriegebied. Rekening houdend met een toename van het omgevingsgeluid 

tussen <1 tot afgerond 3 dB(A), kan dit op 200 m ten oosten van de terreingrens resulteren in een 

verwaarloosbaar of geen effect (0) tot een beperkt negatief effect (-1). Voor de exploitatiefase zonder 

en met beschouwing van 2 kleine schepen, geldt een effectscore van 0 tot -1 ten oosten en 

zuidoosten van het projectgebied (kanaaldok B2, insteekdok 1 – Bayer). Voor de exploitatiefase met 

gelijktijdige beschouwing van een activiteit met groot en klein schip is dit uitgebreid tot een zone op  

200 m noordoost, oost en zuidoost van het projectgebied (insteekdok 2 – Solvay, kanaaldok B2 en 

insteekdok 1 – Bayer). 

Project One voorziet een algemeen onderhoud met een volledig stop en heropstart van de ECR, 

waarbij naast de ECR en ondersteunende infrastructuur, de ECR-grondfakkel werkzaam kan zijn (een 

normale start duurt 24 tot 72 uur, een stop doorgaans enkele uren).  

De berekeningen tonen aan dat gedurende deze beperkte periodes van stillegging en terug opstarten 

van de ECR geen relevante bijkomende geluidseffecten te verwachten zijn ten opzichte van het 

continue representatieve werkingsregime van de productie-installaties zoals hoger omschreven.  

6.8.2.2 Geluidsimpact bij een calamiteit 

Het project voorziet een fakkelsysteem om bij ongeplande incidenten een overdruk uit de installaties 

of opslagtanks te kunnen afleiden. Zoals eerder beschreven is er, behalve een ECR-grondfakkel, ook 

een ECR-torenfakkel en een dubbel uitgevoerde tank-grondfakkel (1 in gebruik, 1 als back-up) 

voorzien. Deze zijn enkel bedoeld als veiligheidsvoorziening die bijtreedt bij ongeplande incidenten en 

komen dus niet in gebruik bij een normale werking van de toekomstige installaties.  

Ondanks het feit dat de fakkelwerking bij een incident enkel een noodsituatie betreft, is ter titel van 

informatie het specifiek geluid van de fakkels bij maximale werkingsvoorwaarden berekend met 

behulp van het akoestisch overdrachtsmodel. 

De berekeningen tonen aan dat het specifiek geluid bij maximale werkingsvoorwaarden van de 

grondfakkels de grenswaarde voor incidentele geluiden respecteert tijdens dag-, avond- en 

nachtperiode.  Ter hoogte van de meest geluidsgevoelige gebieden (woningen en natuurgebieden) 

blijkt de wijziging van het omgevingsgeluid tijdens een maximale werking van de grondfakkels 

verwaarloosbaar tot klein (afgerond tot 1 dB).  

Bij maximale werkingsvoorwaarden van de ECR-torenfakkel wordt de grenswaarde voor incidentele 

geluiden overdag gerespecteerd, doch ’s avonds en ’s nachts overschreden ter hoogte van de 

woningen te Lillo, in het Galgenschoor en lokaal op 200 m ten zuiden van het projectgebied 

(industriegebied). Bij deze werkingsvoorwaarden tonen de berekeningen een toename van het 

omgevingsgeluid van bij benadering 7 dB ter hoogte van de woningen te Lillo, 8 dB in het 

Galgenschoor en tot 6 dB lokaal op 200 m van de terreingrens zuid gelegen in industriegebied. Ter 

hoogte van de woningen te Berendrecht en het natuurgebied Opstalvallei blijft de toename beperkt tot 

<3 dB. 

De beoordelingen van de fakkelactiviteiten bij een veiligheidssituatie zijn allen gebaseerd op een 

berekening volgens het maximaal gasdebiet waarvoor de fakkels ontworpen zijn. Het is aannemelijk 

dat een fakkel maar een beperkte tijd bij dit maximaal gasdebiet zal werken. 

Zoals beschreven in § 6.7.2.2.1 heeft Project One bewust geïnvesteerd in grondfakkels om het 

gebruik van de torenfakkel maximaal te vermijden. De torenfakkel zal alleen worden geactiveerd in 
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geval van nood voor de afvoer van restgasstromen bij een incident vanuit de ECR, die te groot zijn 

voor de grondfakkels. 

Naast de fakkels zijn er geen echte niet-continue bronnen die een relevante invloed kunnen hebben 

op het geluidsklimaat in de omgeving. 

6.8.2.3 Geluidsimpact van het weg- en scheepsverkeer 

Tijdens de exploitatiefase is de te verwachten wijziging van de huidige verkeerstroom op de nabij 

gelegen wegen en waterwegen (kanaaldok B1/B2) respectievelijk ruim kleiner dan 15% en 5%, 

waardoor wordt besloten dat de wijziging van de geluidsemissie van de (water-)weg <1dB en het 

effect hiervan op het huidige geluidsklimaat te verwaarlozen is.  
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7 LUCHT 

7.1 Methodologie 

7.1.1 Aanlegfase 

Volgende activiteiten, die tijdens de aanlegfase doorgaan, kunnen een impact hebben op de 

luchtkwaliteit: 

• Lokaal grondverzet (cut and fill); 

• Gebruik van werfmachines en werfvoertuigen; 

• Grondtransporten; 

• Aanvoer van bouw- en constructiematerialen; 

• Verplaatsingen van werfpersoneel. 

Tijdens deze aanlegfase wordt rekening gehouden met luchtemissies door uitlaatgassen van 

werfmachines en transporten en daarnaast ook stofemissies ten gevolge van grondverzet en 

bouwwerken. 

7.1.1.1 Uitlaatgassen 

Het effect van de emissies wordt gemodelleerd met het luchtdispersiemodel IMPACT (zie verder  

§ 7.1.3) voor volgende emissiebronnen: 

• Werfmachines en voertuigen op de site; 

• Scheepvaart voor aan- en afvoer van grond en materialen; 

• Wegverkeer. 

Het effect wordt geëvalueerd voor NOx. Dit is de polluent waarvan geweten is dat emissies van 

dergelijke uitlaatgassen het relevantste effect hebben op de luchtkwaliteit. 

7.1.1.2 Stofemissies 

Het lokale grondverzet en de bouwwerken kunnen aanleiding geven tot lokale stofhinder. De omvang 

van de emissies wordt bepaald door diverse factoren, zoals gebruikte materialen en grondstoffen, 

ingezette machines en materieel, toegepaste procedures, getroffen maatregelen, 

weersomstandigheden, enz. Aangezien deze factoren, zelfs van dag tot dag, sterk kunnen 

verschillen, is een betrouwbare inschatting van de stofemissies niet mogelijk. Er wordt daarom geen 

kwantitatieve beoordeling uitgevoerd.  

De activiteiten die aanleiding kunnen geven tot stofhinder worden wel op een kwalitatieve manier 

beoordeeld met volgende aandachtspunten: 

• de omstandigheden waaronder stofhinder kan optreden; 

• de reeds getroffen en mogelijk bijkomende maatregelen om stofverspreiding te beperken; 

• maximale inzet op het integreren van maatregelen om stofhinder te voorkomen. 

De andere emissies die het gevolg zijn van alle activiteiten (uitlaatgassen werfmachines, transporten, 

…) worden gekwantificeerd met de beschikbare gegevens. Voor de wegtransporten gebeurt dit op 

basis van de evaluatie van de discipline Mobiliteit (zie Hoofdstuk 10). 
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7.1.2 Exploitatiefase 

De exploitatie van Project One zal gepaard gaan met verschillende soorten emissies afkomstig van 

verschillende bronnen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de emissiebronnen en hun 

verwachte emissies.  

In dit hoofdstuk zal op basis van de beschikbare emissiegegevens voor de relevante polluenten een 

dispersiemodellering worden uitgevoerd om de geografische spreiding van het effect op de 

luchtkwaliteit in kaart te brengen.  

7.1.2.1 Types emissiebronnen en methode voor begroting van emissie 

7.1.2.1.1 Schoorsteenemissies 

Tijdens de exploitatie zullen, enkel in het zuidelijk deel van het projectgebied, een aantal 

schoorstenen aanwezig zijn. 

De schoorsteenemissies zijn het gevolg van het inzetten van stookgas (met hoog waterstofgehalte) 

en aardgas in de fornuizen en stoomketels. Daarnaast zullen er ook andere procesemissies en 

emissies van bepaalde nutsvoorzieningen voorkomen. 

In dit MER worden alle emissiepunten in kaart gebracht. De bron van de emissies wordt toegelicht, de 

emissiebeperkende maatregelen worden vermeld en de emissies begroot. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de ontwerpgegevens van de installatie: emissiedebieten, voorziene gaszuivering en de 

verwachte emissieconcentratie. 

Op basis van de beschikbare ontwerpgegevens wordt een inschatting van de verwachte emissies 

gebruikt. 

7.1.2.1.2 Op- en overslagemissies 

Er wordt een beschrijving gegeven van de opslag van gassen en vluchtige vloeistoffen in tanks en 

welke maatregelen toegepast worden om de emissies als gevolg van tankoperaties tot een minimum 

te beperken. 

De op- en overslagemissies worden berekend op basis van overslagvolumes en rekening houdend 

met toegepaste emissiebeperkende technieken (gaspendel, gaszuivering...).  

7.1.2.1.3 Fugitieve emissies 

Fugitieve VOS-emissies kunnen ontstaan ter hoogte van onder meer flenzen, kleppen en pompen, 

die gasvormige of vluchtige vloeibare productstromen bevatten.  

In het MER worden deze emissies toegelicht, met aandacht voor de emissiebeperkende maatregelen 

(toepassen van lekvrije installatiedelen). Vervolgens worden deze emissies begroot. 

Het is bekend dat emissiefactoren die in VLAREM beschikbaar zijn per installatieonderdeel, sterk 

gedateerd zijn en bijgevolg aanleiding geven tot een onrealistische overschatting van de emissies 

indien ze worden toegepast in overeenstemming met de huidige BBT. Daarom zal de inschatting van 

emissies gebeuren op basis van recente literatuurgegevens (EMEP/EEA - European Monitoring and 

Evaluation Programme / European Environment Agency) van vergelijkbare installaties, waarbij de 

inschatting niet langer gebeurt per installatieonderdeel maar op basis van doorzet of capaciteit van de 

installatie. 
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Bij de evaluatie van de maatregelen om fugitieve emissies te beperken en bij de inschatting van de 

emissies zal gefocust worden op de polluenten met de belangrijkste gezondheidseffecten. De 

gezondheidsimpact van specifieke parameters wordt verder besproken binnen de discipline Mens-

Gezondheid (zie Hoofdstuk 13).  

7.1.2.1.4 Fakkelemissies 

Er worden 4 fakkels voorzien. Het betreft 1 hoge open torenfakkel (ECR) en 3 lage gesloten 

grondfakkels: één grondfakkel voor de ECR en een dubbel uitgevoerde grondfakkel behorend bij de 

tankopslag. De werking en het gebruik van de fakkels wordt toegelicht in § 3.4.11 

(projectbeschrijving) en § 7.3.2.1.9 (luchtemissies).  

De continue emissies ten gevolge van de pilootbranders van de fakkels worden berekend aan de 

hand van emissiegegevens van de fakkelleverancier. De incidenteel voorkomende fakkelemissies 

hangen sterk af van de omvang van de incidenten waarvan ze het gevolg zijn en zijn daardoor niet 

zinvol in te schatten. Deze emissies zullen op een semi-kwantitatieve wijze worden beschreven. 

7.1.2.1.5 Verkeersemissies 

De site zal beschikken over laad- en loskades waar schepen kunnen aanmeren voor het aanvoeren 

van de grondstoffen en het afvoeren van een deel van de eindproducten. Aangemeerde schepen 

worden als lokale emissiebronnen beschouwd. De emissie aan de kade en langs de vaarroute binnen 

het studiegebied worden ingeschat op basis van beschikbare gegevens (aantal schepen, type 

schepen, …) en emissiefactoren. 

De discipline Mobiliteit (zie Hoofdstuk 10) zal de verkeersgeneratie van het wegverkeer (woon-

werkverkeer en het goederentransport) in kaart brengen. De emissies ter hoogte van de meest 

relevante wegen (vnl. Scheldelaan) worden gemodelleerd met een luchtdispersiemodel (IMPACT). 

7.1.2.1.6 Geur 

De voornaamste chemicaliën die op de site aanwezig zijn, zijn geurloos, maar er zijn deelinstallaties 

waar geuremissie mogelijk is en waar maatregelen getroffen worden om deze te voorkomen of te 

beperken. In het MER zal aangegeven worden met welke maatregelen relevante emissies van 

geurstoffen worden voorkomen. 

7.1.2.2 Kritische polluenten 

De totaliteit van de emissies van hogervermelde emissiebronnen wordt in kaart gebracht. Een 

realistische worst case aanname voor de gehele inrichting wordt bepaald.  

De kritische polluenten zullen worden geselecteerd aan de hand van volgende criteria (MER 

Richtlijnenboek Lucht, 2012):  

1) de totale atmosferische emissievracht van de polluent op jaarbasis is groter dan de drempelvracht 
voor opname in het integraal emissiejaarverslag; 

2) de polluent kan geïdentificeerd worden als een kritische parameter, aangezien de gemeten 
waarde in de omgeving groter is dan 80% van de milieukwaliteitsnorm; 

3) de polluent heeft een potentieel humaan-toxicologisch risico (overdracht naar discipline Mens-
Gezondheid). 

Voor deze polluenten zal vervolgens de immissie gemodelleerd worden.  

Daarnaast zullen ook de verzurende en vermestende deposities berekend worden ten behoeve van 

de discipline Biodiversiteit. 
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7.1.3 Dispersiemodellering en toetsing aan 
immissiegrenswaarden 

Voor de evaluatie van de bijdrage van de emissies tot de immissie wordt gebruik gemaakt van de 

meest recente versie van het mathematisch verspreidingsmodel IMPACT (IMmission Prognosis Air 

Concentration Tool, versie 3, oktober 2020), opgesteld door VITO. Dit model wordt voorgeschreven in 

het MER Richtlijnenboek Lucht (2012). 

Als input voor de modelberekeningen worden volgende gegevens gebruikt: 

• Emissiehoogte;  

• Schouwdiameter; 

• Droog rookgasdebiet bij referentieomstandigheden (Nm³/h); 

• Rookgastemperatuur; 

• Aantal draaiuren/werkingsregime; 

• Ligging - XY-coördinaten; 

• Verwachte emissieconcentratie of emissievracht van de relevante parameters. 

Voor de berekeningen en de beoordeling van de immissies wordt in principe uitgegaan van maximale 

emissies op basis van realistische worst case aannames. Waar nuttig kan dit worden aangevuld met 

een inschatting van de gemiddelde emissies. 

De resultaten van de modellering van de potentieel belangrijke polluenten worden verder als volgt 

verwerkt: de berekende immissiewaarde in de zone van maximale impact en in de kwetsbare 

gebieden wordt getoetst aan de van toepassing zijnde, tot de overheid gerichte 

milieukwaliteitsnormen, met name de luchtkwaliteitsnormen uit VLAREM II: 

• de grenswaarden: de waarden die volgens de wetgeving strikt moeten worden gerespecteerd; 

• de richtwaarden: deze hebben een minder dwingend karakter en zijn eerder een doelstelling op 

langere termijn. 

Het IMPACT-model kan eveneens gebruikt worden om de immissiebijdrage van schepen te bepalen 

(hierbij wordt een schip beschouwd als een puntbron als het aangemeerd ligt en als een lijnbron als 

het vaart) en om de immissiebijdrage van wegverkeer te bepalen. 

De verzurende en vermestende depositie wordt berekend ter hoogte van de omliggende 

natuurgebieden. De evaluatie van de berekende depositie gebeurt in de discipline Biodiversiteit (zie 

Hoofdstuk 11). Deze berekening gebeurt in Vlaanderen met het IMPACT model. De depositie in 

Nederland wordt berekend met het Nederlandse model AERIUS, zoals voorgeschreven voor 

vergunningsprocedures volgens het Nederlandse stikstofbeleid. 

7.1.4 Beoordelingskader 

De milieueffecten worden beoordeeld op basis van volgend significantiekader: 
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Tabel 7-1: Significantiekader voor jaargemiddelden en link milderende maatregelen voor de milieueffecten inzake 
discipline Lucht (bron: Richtlijnenboek lucht 2012, meest recent versie) 

Significantieniveau 
Percentages voor toetsing van gemiddelde 
berekende immissiebijdragen 

Milderende maatregelen 

Aanzienlijk negatief effect (-3) 

De berekende immissiebijdrage > 10% van de 

milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 

aantal overschrijdingen  

Milderende maatregelen 

vereist of verantwoording 

Negatief effect (-2) 

De berekende immissiebijdrage > 3% van de 

milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 

aantal overschrijdingen 

Milderende maatregelen 

moeten gezocht worden in 

het MER met zicht op 

implementatie ervan op korte 

termijn. 

Beperkt negatief effect (-1) 

De berekende immissiebijdrage > 1% van de 

milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 

aantal overschrijdingen  

Onderzoek naar milderende 

maatregelen is minder 

dwingend, tenzij de MKN in 

referentiesituatie reeds voor 

80% ingenomen is (link met 

milieugebruiksruimte) 

Verwaarloosbaar effect (0) 

De berekende immissiebijdrage < 1% van de 

milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 

aantal overschrijdingen 

- 

 

Bovenstaand toetsingskader geldt voor de jaargemiddelde effecten. Voor de percentielen en/of 

omstandigheden die niet volledig met gemiddelden kunnen beoordeeld worden, is een ander 

toetsingskader van kracht: 

Tabel 7-2: Significantiekader voor percentielen (bron: Richtlijnenboek lucht 2012, meest recent versie) 

Significantieniveau 
Percentages voor toetsing van 
percentielen / aantal overschrijdingen 
(lijninfrastructuur) 

Milderende 
maatregelen 

Aanzienlijk negatief effect (-3)

De berekende immissiebijdrage > 20% van de 

milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 

aantal overschrijdingen  

Er wordt geen link met 

het stellen van 

milderende maatregelen 

gelegd. De deskundige 

is er wel toe gehouden 

om in het MER de 

noodzaak aan 

milderende maatregelen 

te beoordelen en te 

rapporteren. 

Negatief effect (-2) 

De berekende immissiebijdrage > 5% van de 

milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 

aantal overschrijdingen 

Beperkt negatief effect (-1) 

De berekende immissiebijdrage > 1% van de 

milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 

aantal overschrijdingen  

 

Voor een beschrijving van de 7-delige schaal die wordt gehanteerd in de effectbeoordeling en de 

negatieve scores gekoppeld aan de milderende maatregelen, wordt verwezen naar § 5.3 (algemene 

methodologie). 

7.1.5 Milderende maatregelen  

Indien uit de evaluatie volgens het beoordelingskader zou blijken dat er zich (aanzienlijk) negatieve 

effecten voordoen, zullen maatregelen geformuleerd worden om de effecten te milderen en zal, zo 

mogelijk, het effect van de maatregelen worden ingeschat. 
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7.2 Referentiesituatie 

Bij de beschrijving van de referentiesituatie wordt in eerste instantie de plaatselijke luchtkwaliteit van 

het studiegebied in kaart gebracht. De luchtkwaliteit wordt voornamelijk bepaald door globale 

achtergrondconcentraties, specifieke bijdragen van lokale bronnen, gebouwenverwarming, 

transportemissies en industriële emissies.  

De bestaande luchtkwaliteit in de omgeving van het projectgebied wordt beschreven aan de hand van 

volgende meest recente gegevens: 

• Gemodelleerde achtergrondwaarden van VMM voor 2019 (VMM-interpolatiekaarten) voor NOx, 

PM10, PM2,5 en SO2: gegevens beschikbaar op https://www.vmm.be/lucht  

• Immissiegegevens afkomstig van relevante VMM-meetpost(en) en gerapporteerd in VMM-

jaarrapport 2019 voor de overige relevante parameters (SO2, BTEX, VOS): gegevens beschikbaar 

via https://www.vmm.be/data/evaluatie-luchtkwaliteit 

 

De kwaliteit van de omgevingslucht wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gemeten via 

verschillende meetposten verspreid opgesteld in Vlaanderen. VMM beschikt over een uitgebreid 

meetnet in de Antwerpse haven. Figuur 7-1 toont de ligging van de meetposten van VMM in de 

Antwerpse haven met vermelding van de polluenten die gemeten worden.  
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Figuur 7-1: Ligging VMM-meetplaatsen in de Antwerpse haven (bron: VMM (2020), Luchtkwaliteit in de 
Antwerpse haven - jaarrapport 2019) 
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7.2.1 NO2, PM10, PM2,5 

Er bevinden zich voor deze polluenten een aantal meetstations in de Antwerpse haven. VMM 

bepaalde voor NO2 en PM10 het virtueel gemiddelde van de Antwerpse haven en vergeleek dit met 

het virtueel gemiddelde voor Vlaanderen. Een virtueel gemiddelde is het gemiddelde van alle 

metingen van deze polluent in een bepaald gebied gedurende een jaar. Het NO2-gemiddelde in de 

Antwerpse haven ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde. Beide houden wel eenzelfde dalende trend. 

Voor PM10 is de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven dezelfde als in geheel Vlaanderen. 

 
Figuur 7-2: NO2-jaargemiddelde in de Antwerpse haven ten opzichte van Vlaanderen (bron: VMM (2020), 
Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven - jaarrapport 2019) 
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Figuur 7-3: PM10-jaargemiddelde in de Antwerpse haven ten opzichte van Vlaanderen (bron: VMM (2020), 
Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven - jaarrapport 2019) 

Op basis van de resultaten van de meetstations en van een modellering van de bekende emissies 

maakt VMM jaarlijks voor deze polluenten ook interpolatiekaarten, die de lokale variaties in de 

luchtverontreiniging tonen. 

Voor de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5 geven de VMM-interpolatiekaarten de best 

bruikbare informatie. De kaarten zijn gebaseerd op een computermodel dat de resultaten van de 

telemetrische meetstations van de VMM interpoleert voor heel Vlaanderen. De kaart met het 

jaargemiddelde voegt daar nog berekeningen aan toe met de modellen ‘IFDM’ en ‘OSPM’, die 

rekening houden met lokale bronnen, verkeer ... De berekeningsmethode geeft een benaderend 

beeld van de verspreiding van de verontreiniging. 

Onderstaande figuren tonen de resultaten van de VMM-interpolatiekaarten voor de jaargemiddelde 

concentratie NO2, PM10 en PM2,5. De jaargemiddelde concentratie in de betrokken meetposten is ook 

weergegeven (gekleurde bolletjes). Samengevat blijkt het volgende inzake de luchtkwaliteit ter hoogte 

van het studiegebied: 

• NO2-jaargemiddelde:  

• Jaargemiddelde grenswaarde: 40 µg/m³; 

• Binnen het havengebied rechteroever is de achtergrondconcentratie 26-35 µg/m³, buiten het 

havengebied dalen de concentraties onder 26 µg/m³ (m.u.v. bepaalde wegen); 

• Boven bepaalde dokken (o.a. Kanaaldok B2 ten zuidoosten van de site) zijn de 

concentraties verhoogd (36-40 µg/m³); 

• De A12 en R2 zijn duidelijk zichtbaar door de verhoogde concentraties, ook de 

tunnelmonden op de R2 zijn duidelijk te herkennen. Ter hoogte van de tunnelmonden is er 

een overschrijding van de grenswaarde van 40 µg/m³, evenals ter hoogte van bepaalde 

stukken van de A12; de overschrijdingen beperken zich tot de wegen zelf; 
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• PM10-jaargemiddelde:  

• Jaargemiddelde grenswaarde: 40 µg/m³; 

• Binnen het havengebied rechteroever is de achtergrondconcentratie vrijwel overal 21-30 

µg/m³, buiten het havengebied dalen de concentraties onder 26 µg/m³ (m.u.v. bepaalde 

wegen); 

• Een (de) lokale bron(nen) ter hoogte van het Bevrijdingsdok zorgt voor verhoogde 

concentraties (zeer lokaal tot boven de grenswaarde) ten oosten van het projectgebied, ter 

hoogte van het Bevrijdingsdok bevindt zich een kade voor bulkgoederen; 

• PM2,5-jaargemiddelde:  

• Jaargemiddelde grenswaarde: 20 µg/m³ (vanaf 2020); 

• Binnen het havengebied rechteroever is de achtergrondconcentratie 13-15 µg/m³, buiten het 

havengebied dalen de concentraties onder 12 µg/m³ (m.u.v. bepaalde wegen). 

In bepaalde delen van het studiegebied, nl. in het havengebied rechteroever, wordt 80% van de 

milieukwaliteitsnorm voor NO2 overschreden (32 µg/m³). Voor PM10 wordt 80% van de 

milieukwaliteitsnorm gerespecteerd (32 µg/m³), m.u.v. de lokale bron ten oosten van het 

projectgebied, waar de milieukwaliteitsnorm wordt overschreden. In zo goed als het volledige gebied 

rechteroever wordt 80% van de (nieuwe) milieukwaliteitsnorm voor PM2,5 gerespecteerd (16 µg/m³).  

 

Figuur 7-4: NO2-jaargemiddelde t.h.v. projectgebied (bron: VMM, interpolatiekaart 2019) 
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Figuur 7-5: PM10-jaargemiddelde t.h.v. projectgebied (bron: VMM, interpolatiekaart 2019) 
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Figuur 7-6: PM2,5-jaargemiddelde t.h.v. projectgebied (bron: VMM, interpolatiekaart 2019) 
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7.2.2 SO2 

SO2 wordt gemeten in een aantal meetposten in de Antwerpse haven. VMM bepaalde het virtueel 

gemiddelde van de Antwerpse haven en vergeleek dit met het virtueel gemiddelde voor Vlaanderen. 

Een virtueel gemiddelde is het gemiddelde van alle metingen van deze polluent in een bepaald 

gebied gedurende een jaar. Het SO2-gemiddelde in de Antwerpse haven ligt hoger dan het Vlaams 

gemiddelde. Beide houden wel eenzelfde trend. 

 
Figuur 7-7:  SO2-jaargemiddelde in de Antwerpse haven ten opzichte van Vlaanderen (bron: VMM (2020), 
Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven - jaarrapport 2019) 

 

De Europese normen voor SO2 (zie Tabel 7-27, op blz 7-57) werden in 2019 overal gerespecteerd.  

De geografische spreiding van de SO2-concentratie in de Antwerpse haven wordt door VMM in kaart 

gebracht aan de hand van het VLOPS1-model. Het model schat dat de hoogste concentraties 

voorkomen in het centrum van het havengebied, rondom de grootste raffinaderijen. In de ruimere 

agglomeratie, waar ook bewoning is, en ook ter hoogte van het projectgebied van Project One, schat 

het VLOPS-model de concentraties lager in. 

 

1 Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model 
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Figuur 7-8: Gemodelleerd SO2-jaargemiddelde in de Antwerpse haven in 2018 (bron: VMM (2019), jaarrapport 
lucht - emissies en concentraties van luchtverontreinigende stoffen) 

7.2.3 Benzeen 

De referentiesituatie voor benzeen wordt bepaald door de combinatie van 2 sets gegevens: lokale 

meetposten in de Antwerpse haven en de gemiddelde gemeten waarden voor Vlaanderen. Op basis 

van enerzijds de metingen in de Antwerpse haven en anderzijds de metingen in geheel Vlaanderen 

krijgen we een goed beeld van luchtverontreiniging met benzeen. 
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Ter hoogte van een 5-tal meetposten in de Antwerpse haven wordt benzeen automatisch gemeten 

(zie de ligging van deze meetposten in Figuur 7-10): 

• Locaties in het industriële havengebied: 

• Polderdijkweg (R822) 

• Ordamstraat (AT44) 

• Locaties nabij bewoning: 

• Antwerpen Luchtbal (M802) 

• Antwerpen – Wandeldijk (AL01) 

• Stabroek (R833) 

De meetwaarden op de meetlocaties verschillen onderling sterk omwille van specifieke nabijgelegen 

industriële activiteiten. Op de meetplaats Antwerpen-Polderdijkweg (R822) werd in 2019 het hoogste 

benzeenjaargemiddelde gemeten (2,37 µg/m³). Deze meetplaats bevindt zich midden in het 

industriegebied en wordt beïnvloed door de nabijheid van enkele petroleumraffinaderijen, zoals kan 

worden afgeleid uit de pollutierozen in Figuur 7-10. Het meetstation Stabroek (R833) bevindt zich het 

dichtst bij het projectgebied (ca. 4 km ten oosten), in 2019 werd een jaargemiddelde concentratie van 

0,59 µg/m³ gemeten. De meetstations bevinden zich wel in of vlakbij het havengebied maar nog op 

relatief grote afstand ten opzichte van het projectgebied en kunnen daarom niet als voldoende 

representatief beschouwd worden voor de lokale achtergrondconcentratie ter hoogte van de site van 

Project One.  

Indien we het gemeten jaargemiddelde in de meetposten in de Antwerpse haven vergelijken met de 

gemiddelde benzeenconcentratie in Vlaanderen, dan kunnen we besluiten dat deze bij elkaar 

aanleunen. Dit is af te leiden uit onderstaande grafiek die de trend toont van de benzeenconcentratie 

in Vlaanderen. Voor ieder jaar wordt het hoogste en het laagste jaargemiddelde van de individuele 

meetplaatsen getoond en het virtueel gemiddelde voor Vlaanderen. Deze waarden liggen tussen 0,5 

en 1 µg/m³. Ter informatie, de Europese grenswaarde bedraagt 5 µg/m³. 

Op basis van bovenstaande gegevens kan de benzeenconcentratie ter hoogte van het projectgebied 

worden ingeschat in de grootte-orde van 1 µg/m³. 

 
Figuur 7-9: Trend benzeenconcentraties in Vlaanderen, 2006-2019 (µg/m³) (bron: VMM (2020), jaarrapport lucht 
- emissies en concentraties van luchtverontreinigende stoffen) 
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Figuur 7-10: Ligging meetpunten benzeen en pollutierozen (bron: VMM (2020), Luchtkwaliteit in de Antwerpse 
haven - jaarrapport 2019) 
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Benzeen is kankerverwekkend. Algemeen genomen bestaat er voor kankerverwekkende stoffen geen 

vastgesteld "veilig niveau" van blootstelling en is een beleid gebaseerd op een algeheel vermijden 

aan te raden (zie ook Hoofdstuk 13 Mens-Gezondheid). 

7.2.4 VOS (Vluchtige Organische Stoffen) 

In 2019 werden passieve metingen in de Antwerpse haven uitgevoerd op de locaties Ekerse Dijk 

(R893 – 14-daagse metingen) en Polderdijkweg (R822 – wekelijkse metingen). Beide meetplaatsen 

bevinden zich op enige afstand t.o.v. het projectgebied:  

• R822: ca. 6,5 km ten zuiden van projectgebied  

• R893: ca. 7 km ten zuidoosten van projectgebied. 

Onderstaande Tabel 7-3 geeft de jaargemiddelde concentratie van de VOS-componenten voor de 

meetlocatie R893 en R822 en het virtueel gemiddelde voor Vlaanderen. Dit virtueel gemiddelde toont 

het gemiddelde van alle passief gemeten meetplaatsen, uitgezonderd de meetplaats R822 (VMM 

neemt R822 niet mee in het virtueel gemiddelde vanwege de verhoogde waarden door lokale 

emissiebronnen).  

Uit deze gegevens blijkt dat deze meetplaatsen in de Antwerpse haven hogere meetwaarden 

aangeven voor een aantal VOS dan het jaargemiddelde voor alle Vlaamse meetposten. Dit is voor 

deze 2 meetplaatsen vooral toe te schrijven aan de nabijheid van enkele petroleumraffinaderijen (zie 

ook § 7.2.3). Deze waarden zijn niet representatief voor het noorden van het havengebied nabij de 

site van Project One, waar geen metingen werden uitgevoerd. 

De component die relatief het hoogst ligt ten opzichte van het Vlaams gemiddelde voor meetplaats 

R893 is n-hexaan (factor 3,2 hoger); n-hexaan wordt o.a. gebruikt als oplosmiddel. Op meetplaats 

R822 is het grootste relatief verschil voor de component 3-methylpentaan (factor 10 hoger). 3-

methylpentaan komt voor in aardolie. Het kan ook bekomen worden door isomerisatie van n-hexaan.  

Tabel 7-3: Jaargemiddelde concentratie VOS-componenten R893, R822 en Vlaamse gemiddelde in 2019 (bron: 
VMM (2020), Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven - jaarrapport 2019) 

Polluent (μg/m³) 
Jaargemiddelde 

R893 
Jaargemiddelde 

R822 
Jaargemiddelde 

Vlaanderen 

1,2,3-

trimethylbenzeen 
0,16 0,56 0,17 

1,2,4-
Trimethylbenzeen 

0,50 1,76 0,41 

1,2-dichloorethaan 0,20 0,97 0,12 

1,3,5-
trimethylbenzeen 

0,12 0,50 0,10 

1-hexeen 0,49 1,17 0,16 

3-methylhexaan 0,41 1,62 0,21 

3-methylpentaan 0,71 2,52 0,25 

chloorbenzeen 0,13 0,44 0,10 

iso-pentaan 0,99 4,73 0,47 

meta-ethyltolueen 0,22 1,00 0,18 
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Polluent (μg/m³) 
Jaargemiddelde 

R893 
Jaargemiddelde 

R822 
Jaargemiddelde 

Vlaanderen 

n-heptaan 0,55 2,08 0,21 

n-hexaan 1,29 3,61 0,40 

n-nonaan 0,21 0,96 0,12 

n-octaan 0,31 1,24 0,21 

n-pentaan 1,05 4,05 0,45 

ortho-ethyltolueen 0,16 0,65 0,13 

p-ethyltolueen 0,11 0,46 0,09 

propylbenzeen 0,10 0,41 0,09 

tetrachlooretheen 0,17 0,26 0,14 

benzeen 0,9 2,37* 0,89 

tolueen 1,48 5,80* 1,12 

ethylbenzeen 0,39 1,31* 0,23 

m+p-xyleenisomeren 0,98 2,75* 0,57 

o-xyleen 0,35 1,11* 0,21 

*meetresultaten van de continue, automatische metingen (gedetailleerder). 

7.2.5 Verzurende en vermestende depositie 

Verzurende depositie omvat de depositie van SO2, NO2 en NH3; vermestende depositie of 

stikstofdepositie omvat NO2 en NH3.  

De evaluatie van deze effecten vertrekt van de emissies in de discipline Lucht. Uitgaande van deze 

emissies wordt de bijdrage van het project aan de depositie in de omgeving berekend. De evaluatie 

van de effecten wordt echter mede bepaald door de gevoeligheid van de biotopen in de 

natuurgebieden waar de depositie plaatsvindt. Het effect wordt daarom geëvalueerd in de discipline 

Biodiversiteit. 

We verwijzen voor een beschrijving van de referentiesituatie naar Hoofdstuk 11 Biodiversiteit.  
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7.3 Beschrijving en begroting van de emissies 

7.3.1 Emissies aanlegfase 

De duur van de aanlegfase wordt ingeschat op 3 jaar en 8 maanden (augustus 2022 tot maart 2026). 

Gedurende deze periode zullen er verspreid over ongeveer de gehele site voortdurend werken 

worden uitgevoerd. De eerste werken op het terrein (vegetatieverwijdering) en de hierop volgende 

constructiewerken (nivelleringswerken, aanleg wegen, funderingswerken, constructie installaties, …) 

zullen direct op elkaar volgen. Daar het permanent contractordorp (dat ook als werfdorp zal dienen) in 

het noordelijk deel van het projectgebied zal gebouwd worden, zal dat gebied eerder beperkte 

constructie-activiteiten omvatten. De constructiewerken voor de industriële installaties op de zuidelijke 

werfzone zullen omvangrijker zijn. 

Tijdens de aanlegfase worden volgende emissies naar de lucht verwacht: 

• Emissies van werfmachines en voertuigen op het terrein; 

• Emissies door scheepstransporten; 

• Verkeersemissies door het dagelijkse woon-werkverkeer van het werfpersoneel en door 

vrachtwagentransporten (incl. grondverzet).; 

• Stofemissies, vooral als gevolg van grondwerken. 

7.3.1.1 Werfmachines en voertuigen op de site 

De emissies van werfmachines en -voertuigen op de site hangen af van de aard van de ingezette 

machines, het aantal machines, de werkingsduur, de leeftijd van de machines, enz. Deze zaken 

hangen deels af van de wijze waarop de werf georganiseerd en gepland wordt, maar ook van keuzes 

van de diverse aannemers en uitvoerders op het terrein. De inschatting van de werfemissies is 

daarom gebaseerd op de verwachte werfplanning.  

Gezien het effect van werfemissies op de luchtkwaliteit het grootst en duidelijkst is voor NOx, gaan 

we in eerste instantie voor deze polluent na in hoeverre het effect van belang is. Om het effect van N-

depositie volledig te kunnen evalueren, maken we ook een inschatting van de emissies van NH3. 

We verwijzen naar Bijlage 6.1 voor de gedetailleerde gegevens van deze berekening. 

De emissies van NOx van de voertuigen en machines op de site tijdens de aanlegfase werden 

begroot op basis van een inschatting van het verwachte aantal voertuigen en machines op de site 

gedurende de gehele aanlegfase. 

• Er wordt ingeschat dat gedurende de aanlegfase gemiddeld dagelijks een 

250 à 300 voertuigen/machines gebruikt zullen worden op de terreinen. In de drukste periodes zal 

dit oplopen tot 400 à 450 voertuigen/machines. Deze zijn gespreid over de gehele site.2 

• Het betreft, afhankelijk van de periode in de aanlegfase, een combinatie van diverse grondverzet- 

en grondbewerkingsmachines, asfaltmachines, pletwalsen, diverse voertuigen (o.m. dumper 

trucks, vrachtwagens, tractoren, vorkheftrucks, bulldozers, betonmixers, SPMT’s3, …), hefkranen, 

lasapparaten, luchtcompressoren, stroomgeneratoren, bemalingspompen, … 

• Er werd op basis van de werfplanning en gelijkaardige werfactiviteiten (grootte van het werfterrein) 

een schatting gemaakt van het aantal benodigde generatoren, rekening houdend met het gebruik 

van elektriciteit van het net. Er werden op die manier worst case 6 generatoren op de zuidelijke 

zone en 2 generatoren op noordelijke zone (elk ca. 500 kWe) in rekening gebracht. 

  

 

2 Er worden ruim 500 stelplaatsen voorzien voor werfvoertuigen, gespreid over de gehele werfsite, om enige flexibiliteit te 
hebben zodat voertuigen steeds op een werkbare afstand kunnen geparkeerd worden wanneer ze niet gebruikt worden. 
3 Self Propelled Modular Transporter 
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Er wordt gerekend met 21 werkdagen/maand en een variërend aantal reële werkingsuren per dag 

(2 à 12 uren), afhankelijk van het type machine. Een beperkt aantal machines (enkele generatoren, 

vrachtwagens, mobiele kraan en vorkheftrucks) zullen ook ‘s nachts in werking blijven. Voor het 

brandstofverbruik (diesel) en de emissies wordt rekening gehouden met 70% van het maximale 

motorvermogen gedurende de werkingsuren. 

De emissies worden berekend met emissiefactoren uit “EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook 2019, Non-road mobile sources and machinery”. Voor de emissies van dieselvoertuigen en 

-machines wordt hiervoor gerefereerd naar de Europese richtlijnen 97/68/EC en 2004/26/EC voor 

“non-road machinery”. Deze richtlijnen leggen emissiebeperkingen op aan (onder meer) 

werfmachines, die in verschillende fasen verstrengd werden. 

Tabel 7-4: Datum invoering emissiebeperkingen werfmachines  

Fase (stage) Overgangsfase vanaf Verplicht vanaf 

Stage I 1999 - 

Stage II 2001-2004 2007 

Stage IIIA 2006-2008 2011-2012 

Stage IIIB 2011-2013 - 

Stage IV 2014 2014 

Stage V  2019-2020 

 

De emissiefactoren op basis van de emissiebeperkingen zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 7-5: Emissiefactoren werfmachines en -voertuigen - NOx-emissie (g/kWh) 

Motorvermogen (kW) Stage II Stage IIIA Stage IV Stage V 

0-20 11,20 11,20 11,20 6,08 

20-37 6,50 6,08 6,08 3,81 

37-56 5,50 3,81 3,81 3,81 

56-75 5,50 3,81 0,40 0,40 

75-130 5,20 3,24 0,40 0,40 

130-560 5,20 3,24 0,40 0,40 

> 560 * 14,40 14,40 14,40 3,50 

Opmerking: Niet elke ‘Stage’ voorziet een emissiedaling voor elke vermogencategorie. Indien geen verstrenging is voorzien, 

gebruiken we de emissiebeperking van de voorgaande ’Stage’. 

* : Voor machines > 560 kW zijn er pas vanaf Stage V emissiebeperkingen. Voor de eerdere Stages is een worst case 

emissiefactor van oudere, niet gereguleerde machines vermeld. 
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Project One engageert zich om gebruik te maken van voertuigen/machines van Stage IV of beter voor 

alle middelzware en zware voertuigen/machines (vanaf 56 kW). Ongeveer drie kwart van de ingezette 

voertuigen/machines behoort tot deze categorie. Voor de lichtere types (onder 56 kW) is er weinig of 

geen verschil in functie van de ‘Stage’ van de machines. Deze zijn pas vanaf Stage V (types vanaf 

2019-2020) aan strengere emissie-eisen onderworpen. 

Er zal worden gewerkt met generatoren van Stage IV of beter met een vermogen < 560 kW. Teneinde 

de emissies van de dieselgeneratoren zo goed mogelijk te beperken, wordt geen gebruik gemaakt 

van grote  

(> 560 kW), niet-gereguleerde generatoren.  

Bovenstaande engagementen houden in dat de NOx-emissies significant gereduceerd worden. Op 

basis van bovenstaande aannames wordt de emissie als volgt ingeschat.  

 
Figuur 7-11: Verloop van de ingeschatte emissies van NOx gedurende de aanlegfase 

 

Tabel 7-6: Emissies van NOx en NH3 in de aanlegfase  

 Totale site Noordelijke werfzone Zuidelijke werfzone  

Gemiddelde emissie 

over 4 jaar 

17,3 ton/jaar NOx 

0,074 ton/jaar NH3 

3,1 ton/jaar NOx 

0,014 ton/jaar NH3 

14,2 ton/jaar NOx 

0,060 ton/jaar NH3 

Hoogste jaar * 

(dec 2023 – nov 2024) 

24,4 ton/jaar NOx 

0,102 ton/jaar NH3 

2,0 ton/jaar NOx 

0,009 ton/jaar NH3 

22,4 ton/jaar NOx 

0,093 ton/jaar NH3 

*: voor het hoogste jaar nemen we de periode van 12 maanden met de hoogste emissie voor de 

totale site,  

We verwijzen naar Bijlage 6.1 voor de gedetailleerde gegevens van deze berekening. 

7.3.1.2 Scheepsemissies door scheepstransporten 

Volgende scheepstransporten zijn gepland tijdens de aanlegfase: 

Afvoeren van teelaarde – binnenvaart: 

• De teelaarde (30 cm toplaag) die direct na de vegetatieverwijdering wordt weggehaald zal 

grotendeels (ca.  90%) per schip worden afgevoerd; 

• Geschatte hoeveelheid scheepstransport: 370 170 ton teelaarde; 

• 58 duwkonvooien (6 400 ton); 

• Afvoer voorzien binnen ongeveer 6 maanden (Q4 2022 – Q1 2023). 

Transport van grond nivelleringswerken - binnenvaart: 

• Enkele terreindelen worden beperkt opgehoogd tijdens nivelleringswerken. Hiervoor wordt grond 

aangevoerd. Tijdens de nivellering van het terrein wordt ook verontreinigde grond afgevoerd. De 

aan- en afvoer gebeurt hoofdzakelijk (90%) per schip; 

• Geschatte hoeveelheid scheepstransport: 178 200 ton grond (47 790 ton afvoer + 130 410 ton 

aanvoer); 

• 29 duwkonvooien (6 400 ton); 
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• Transporten voorzien binnen ongeveer 6 maanden (Q2-Q3 2023). 

Afvoer grond van allerlei werken die niet kan worden hergebruikt – binnenvaart: 

• Afvoeren van uitgegraven grond voor ondergrondse constructies (funderingen, …); 

• Geschatte hoeveelheid scheepstransport: 231 660 ton grond; 

• 37 duwkonvooien (6 400 ton); 

• Afvoer voorzien binnen ongeveer 1,5 jaar (Q2 2023 – Q3 2024). 

Aanvoer van modules – binnen- en zeevaart: 

• De grootste installaties (vooral de ECR) worden elders gebouwd en, verdeeld in modules 

(deelinstallaties), naar de site van Project One gevoerd. Ook een aantal grotere apparaten worden 

per schip aangevoerd; 

• Geschatte hoeveelheid scheepstransport: 

• Binnenschepen: 50 à 75 binnenschepen aan maximaal 2 000 ton/schip of maximaal 

150 000 ton; 

• Zeeschepen: 5 à 10 wide deck carriers met laadvermogen ca. 15 000 ton; 

• Aanvoer gespreid over ongeveer 1 jaar (Q2 2024 – Q1 2025). 

Op basis van de hierboven vermelde planning zullen de verschillende scheepstransporten elkaar 

weinig overlappen. De afvoer van teelaarde en aan/afvoer van grond zal ongeveer opeenvolgend 

plaatsvinden, vooral gedurende het eerste werfjaar (2022-2023). De aanvoer van de modules gebeurt 

later, gespreid over ongeveer 12 maanden in 2024-2025. 

De emissies die verwacht worden van deze transporten zijn hieronder ingeschat. 

Tabel 7-7: Scheepsemissies aanlegfase 

Transporttype 
Hoeveelheid / 

aantal 
Emissiefactor NOx  

* 

NOx-emissie 
langs de 
vaarroute 

Gespreid 
over 

(indicatie) 

Binnenschepen 

teelaarde 

370 170 ton 

58 duwkonvooien 
0,36438 g NOx/ton.km 135 kg/km 6 maanden 

Binnenschepen 

aan/afvoer grond 

nivellering 

178 200 ton 

29 duwkonvooien 
0,36438 g NOx/ton.km 65 kg/km 6 maanden 

Binnenschepen 

afvoer grond 

funderingen 

231 660 ton 

37 duwkonvooien 
0,36438 g NOx/ton.km 84 kg/km 18 maanden 

Binnenschepen 

modules 

150 000 ton 

75 schepen 
0,36438 g NOx/ton.km 55 kg/km 12 maanden 

Zeeschepen 

modules 

150 000 ton 

10 schepen 

(15 000 ton/schip) 

3,3 kg NOx/km.schip 

(schepen van 10 000 à 

30 000 ton) 

33 kg/km 12 maanden 

*  Emissiefactor binnenschepen: MER richtlijnenboek Lucht - worst case aanname o.b.v. : 

• Groot Rijnschip (max 2 160 ton/schip): 0,34242 g NOx/ton.km 

• Duw en combinatieschepen (1 500 ton/bak): 0,36438 g NOx/ton.km 

Emissiefactor zeeschepen: Kengetallen zeeschepen voor emissie- en verspreidingsberekeningen in Aerius, actualisatie 2018 

- TNO, ir. J.H.J. Hulskotte, juli 2019. 

Rekening houdend met de spreiding van de schepen over de aanlegfase worden in de drukste 

periodes een 5-tal schepen per week verwacht. In andere periodes zal er vrijwel geen 

scheepsverkeer zijn. Er wordt worst case gerekend met 150 kg/km.jaar langs de vaarroute doorheen 

het kanaaldok in zuidelijke richting (enkel binnenschepen) en 50 kg/km.jaar langs de vaarroute 

doorheen het kanaaldok en de Schelde in noordelijke richting (vooral binnenschepen). 
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7.3.1.3 Verkeersemissies 

De werfactiviteit zal ook extern wegverkeer genereren door enerzijds het dagelijkse woon-

werkverkeer van het werfpersoneel en anderzijds de vrachtwagentransporten. 

Gezien het effect van verkeersemissies op de luchtkwaliteit het grootst en duidelijkst is voor NO2, 

gaan we in eerste instantie voor deze polluent na in hoeverre het effect van belang is. 

Voor een beschrijving en inschatting van deze verkeersstromen verwijzen we naar Hoofdstuk 10 

Mobiliteit. De emissies van het verkeer worden berekend in het gebruikte dispersiemodel (IMPACT) 

op basis van de verkeersstromen. 

Het effect van de verkeersemissies op de luchtkwaliteit wordt besproken in § 7.5.1.2. 

7.3.1.4 Stofemissies, vooral als gevolg van grondwerken. 

Tijdens de aanlegfase zullen stofemissies optreden die typisch het gevolg zijn van werfactiviteiten. 

Vooral grondverzet (graafwerken, grondaanvullingen, …) in droge periodes kan aanleiding geven tot 

stofemissie, die tot op enige afstand stofhinder kan veroorzaken. Maar ook de grondopslag in tijdelijke 

opslagplaatsen (TOP’s) kan aanleiding geven tot stofemissies. Verder worden geen manipulaties 

verwacht van grote hoeveelheden andere stuifgevoelige materialen (bvb. beton wordt aangevoerd, 

dus geen grote cementopslag voorzien).  

De meest nabijgelegen woningen staan in Berendrecht (op ca. 890 m van het projectgebied) en Lillo 

(op ca. 1,3 km van het projectgebied). De kans op relevante stofhinder bij omwonenden op deze 

afstand is vrijwel onbestaand indien de codes van goede praktijk worden toegepast tijdens 

graafwerken, bij het manipuleren (laden, lossen, …) van eventuele stuifgevoelige (bouw)materialen 

en bij opslag ervan. Deze houden vooral onderstaande aspecten in: 

• Bij laden, lossen en graafwerken zullen technieken worden toegepast die zo weinig mogelijk stof 

doen opwaaien (gepast materieel/machines gebruiken, valhoogte van verplaatste materialen 

beperken, …); 

• Bij graafwerken waar relevante stofemissies mogelijk zijn (bvb. gedurende langere drogere 

periodes) zal worden gesproeid om het opwaaien van stof te beperken; 

• De tijdelijke opslagplaatsen voor grondopslag zullen bevochtigd worden indien noodzakelijk; 

• Het verspreiden van grond of andere stuifgevoelige materialen buiten de werfzone zal worden 

voorkomen of beperkt, indien nuttig door het gebruik van een wielwasinstallatie en/of door het 

periodiek vegen van de wegen buiten de werfzone. De snelheid van werfvoertuigen zal worden 

beperkt op (werf)wegen waar opwaaien van stof optreedt (onverharde wegen, moeilijk reinigbare 

wegen, …).  

De concrete toepassing van deze maatregelen zal voor elke werf worden afgewogen en aangepast 

aan de specifieke omstandigheden die zich voordoen. Dit houdt in: 

• De te treffen maatregelen worden vastgelegd in procedures, waar mogelijk aangepast aan de 

specifieke situatie van de werf. 

• Deze procedures en meer concrete afspraken worden gecommuniceerd met de uitvoerders 

(aannemers, …). 

• De toepassing van de procedures wordt regelmatig opgevolgd. Waar procedures niet gevolgd 

worden of waar, ondanks de maatregelen, relevante stofemissies optreden, wordt geëvalueerd 

hoe de situatie kan worden verbeterd. 

De toepassing van bovenstaande principes is ingeschreven in de milieuwetgeving (VLAREM II, 

Afdeling 4.4.7, Beheersing van niet-geleide stofemissies) en zal in overeenstemming hiermee 

uitgevoerd worden. 

Vanwege de geplande grondopslag is voor de vergunningsaanvraag een Werkplan opgemaakt en 

een Stofrapport toegevoegd. In deze documenten wordt verder uitgewerkt hoe de hogergenoemde 

codes van goede praktijk zullen worden toegepast. 
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De werkwijze is in overeenstemming met de toepasselijke BBT-rapporten: 

• ‘Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage’, Europese 

Commissie, juli 2006.  

• Gids reductietechnieken voor diffuse stofemissies bij op- en overslag van droge bulkgoederen, 

VITO, december 2012.  

7.3.2 Exploitatiefase 

7.3.2.1 Emissies via puntbronnen 

7.3.2.1.1 Overzicht 

De uitbating van de site zal gepaard gaan met een aantal emissies via puntbronnen. We kunnen een 

onderscheid maken tussen drie types emissies via puntbronnen: 

• schoorsteenemissies van de proces- en stookinstallaties; 

• opgevangen en behandelde op- en overslagemissies; 

• fakkelemissies.  

Volgende tabel bevat de fysieke karakteristieken van de puntbronnen die meegenomen werden in de 

effectbeoordeling.  
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Tabel 7-8: Fysische karakteristieken van de beschouwde emissiepunten 

Nummer Emissiepunt 
Lambert X 

[m] 
Lambert Y 

[m] 
Hoogte 

(m) 
Diameter 

(m) 

Nominaal 
thermisch 

ingangsver-
mogen 
(MWth) 

ECR  

E-1 Procesfornuis 1 145 290,76 223 266,62 65 1,8 115 

E-2 Procesfornuis 2 145 292,58 223 262,11 65 1,8 115 

E-3 Procesfornuis 3 145 301,96 223 238,82 65 1,8 115 

E-4 Procesfornuis 4 145 303,78 223 234,32 65 1,8 115 

E-5 Procesfornuis 5 145 313,19 223 210,98 65 1,8 115 

E-6 Procesfornuis 6 145 315,00 223 206,50 65 1,8 115 

E-7 Decoke procesfornuis 1 145 275,17 223 270,11 54 0,7 - 

E-8 Decoke procesfornuis 2 145 283,75 223 248,78 54 0,7 - 

E-9 Decoke procesfornuis 3 145 286,27 223 242,30 54 0,7 - 

E-10 Decoke procesfornuis 4 145 294,95 223 220,94 54 0,7 - 

E-11 Decoke procesfornuis 5 145 297,57 223 214,46 54 0,7 - 

E-12 Decoke procesfornuis 6 145 306,18 223 193,13 54 0,7 - 

E-13 ECR Grondfakkel 144 993,84 223 190,62 20 1 - 

E-14 ECR Torenfakkel 144 916,42 223 197,11 208 1 - 

Ondersteunende infrastructuur  

E-15 Stoomketel 1 145 158,18 223 262,35 60 1,5 142,5 

E-16 Stoomketel 2 145 186,00 223 273,60 60 1,5 142,5 

E-17 WZI Thermal oxidizer 144 604,62 223 438,84 20 0,3 3 

E-18 WZI Biotreatment 144 678,10 223 442,57 20 1,6 - 

E-19 
C5+/Pyoil tank- en 
verladingsemissies 

145 539,47 223 680,12 
20 0,3 - 

E-20 / E-21 Tank Grondfakkel* 
145 557,83 / 
145569,53 

223 296,42 / 
223267,43 

20 1 - 

* De grondfakkel voor de tankopslag is dubbel uitgevoerd, waarvan er steeds één in dienst is en de andere als reserve dient 

(enkel gebruikt als de eerste buiten dienst is, bvb. voor onderhoud) 

We geven hieronder eerst een beschrijving van de verschillende emissiebronnen en daarna een 

overzichtstabel met de kwantificering van de emissies (in Tabel 7-17 en Tabel 7-18). 
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7.3.2.1.2 Toepassing SCR DeNOx gaszuivering 

Van bij aanvang van het ontwerp en de engineering van Project One, werd aandacht besteed aan het 

beperken van de emissies naar de lucht. Daarbij ging veel aandacht naar de potentiële NOx-

emissies. Volgende aanpak werd gevolgd: 

• Bekomen van een hoge conversiegraad in het productieproces, zodat de specifieke emissie per 

ton eindproduct verlaagd wordt. 

• Diverse proces-gerelateerde optimalisaties van de energie-efficiëntie, zodat het energiegebruik 

beperkt wordt. 

• Toepassing van gaszuivering, gebruik makend van verschillende BBT-technieken; door combinatie 

van deze BBT-technieken wordt een emissieniveau bereikt dat lager ligt dan voor elke BBT-

techniek afzonderlijk. 

Het effect werd geëvalueerd voor 2 scenario’s: 

A. NOx-emissies in overeenstemming met de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-

GEN's), door toepassing van voorgeschakelde reductietechnieken zoals low-NOx-branders. 

B. NOx-emissies die lager zijn dan de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's), 

door toepassing van voorgeschakelde reductietechnieken zoals low-NOx-branders 

gecombineerd met een nageschakelde SCR-DeNOx gaszuivering (zie verder); door 

combinatie van deze BBT-technieken wordt een emissieniveau bereikt dat lager ligt dan voor 

elke BBT-techniek afzonderlijk. 

 

In de verdere kwantificering van de emissies en effectevaluatie evalueren we beide scenario’s naast 

elkaar. Het doel hiervan is om het verschil tussen beide scenario’s duidelijk te maken. 

Op basis van deze evaluatie heeft IOB besloten dat voor alle belangrijke emissiepunten van Project 

One voor het beperken van de NOx-emissies zal gewerkt worden met een zogenaamde SCR-DeNOx 

gaszuivering (Selectieve Katalytische Reductie), naast voorgeschakelde reductietechnieken, zoals 

low-NOx-branders. De combinatie van deze technieken bereikt een lager emissieniveau dan voor 

elke BBT-techniek afzonderlijk. De toepassing van de SCR-DeNOx gaszuivering wordt verder als een 

projectgeïntegreerde milderende maatregel gezien. De vergunningsaanvraag houdt hiermee rekening 

(bv. opslag van ammoniak voor de werking van de SCR-DeNOx). 

Een SCR-DeNOx gaszuivering bestaat uit katalytische bedden waarin NOx gereduceerd worden tot 

stikstof gas met NH3. Hiervoor moet NH3 worden toegevoegd aan de rookgassen. 

De verwijderingsefficiëntie van een SCR-Denox installatie hangt af van de hoeveelheid katalysator, 

de activiteit van de katalysator, ingangs-NOx-concentratie, de temperatuur en druk, de homogene 

menging van de ammoniak met de rookgassen aan de inlaat en de homogene verdeling van de 

rookgassen over de katalysator.  

Het zuiveringsrendement hangt tevens af van de leeftijd van de katalysatorbedden. Na een aantal 

jaren zal de verwijderingsefficiëntie langzaam afnemen. De dalende verwijdering kan deels 

gecompenseerd worden door de dosering van NH3 te verhogen. Door het langzaam degraderen van 

het katalysatorbed en door de verhoogde, compenserende dosering van NH3 zal de mogelijkheid op 

emissies van NH3 toenemen. Uiteindelijk komt men op een punt waarop beslist moet worden de 

katalysatorbedden te vervangen. De gebruiksduur van een katalysatorbed hangt af van diverse 

factoren. Voor Project One wordt bij het ontwerp van de katalysatorbedden een gebruiksduur van 

minstens 5 jaar voorzien. Dit komt overeen met de frequentie waarmee de ECR-installaties stilgelegd 

zullen worden voor diverse grote onderhoudswerken.  

Voor een meer gedetailleerde toelichting omtrent de werking van de SCR-katalysator verwijzen we 

naar Bijlage 6.4. 

De verdere kwantificering van de emissies is gebaseerd op onderstaande emissieconcentraties.  
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Tabel 7-9: Verwachte emissieconcentraties NOx en NH3 

 

Scenario A 

Brander BBT zonder 
SCR 

Maximale emissies 

Scenario B 

Brander BBT met SCR 

  

Maximale emissies 

(daggemiddelde per 

schoorsteen) 

Verwachte emissies 

(gemiddelde alle 

schoorstenen over 3 

jaar) 

NOx (mg/Nm³) *    

ECR Kraakfornuizen (6) 100 40 25 

Stoomketels (2) 80 40 25 

NH3 (mg/Nm³)    

ECR Kraakfornuizen (6) 0 6 3 

Stoomketels (2) 0 6 3 

* Stookinstallaties met rookgassen bij 3% O2 

 

We vergelijken in Tabel 7-10 de vooropgestelde emissiegrenswaarden voor de schoorstenen van 

Project One met de emissiegrenswaarden uit VLAREM en de emissieniveaus uit de BREF’s die van 

toepassing zijn. Uit deze vergelijking blijkt dat de gegarandeerde emissieniveaus beduidend lager 

liggen dan de voorgeschreven emissieconcentraties.  

Tabel 7-10: Vergelijking vooropgestelde emissiegrenswaarden NOx en NH3 voor Project One met VLAREM en 
BREF’s 

 

Vooropgestelde 
EGW Project 
One 
(daggemiddelde)

VLAREM III – 12 
(stookinstallaties)

VLAREM III – 
13 (LVOC) 

BREF LCP BREF LVOC 

[mg/Nm³] NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 

ECR (6) 40 6 85/100 - 100 15 - - 60-100 5-15 

Boilers 

(2) 
40 6 85/100 10 - - 

30-85/ 

100 
3-10 - - 

Blauwe getallen voor aardgas – Zwarte getallen voor proces gassen  

Waarden van BREF’s zijn van toepassing op jaargemiddelden 

LCP =  Large Combustion Plants (grote stookinstallaties) 

LVOC = Large Volume Organic Chemicals (Processen voor grote hoeveelheden organische producten) 
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7.3.2.1.3 Schoorsteenemissies ECR - Fornuizen 

In de ethaankraker worden 6 parallel opgestelde kraakfornuizen voorzien waarin de kraakprocessen 

plaatsvinden. Ze staan in 3 paren opgesteld, waarbij elk paar bestaat uit twee gespiegelde ovens die 

‘rug aan rug’ zijn geplaatst. De fornuizen worden verwarmd met branders die gestookt worden met 

stookgas (restgas van het kraakproces, zie § 3.5.6) en/of, in uitzonderlijke omstandigheden, met 

aardgas. De rookgassen hebben in de fornuizen geen contact met de te kraken chemicaliën. Na 

warmterecuperatie (door warmterecuperatie in het proces en door stoomproductie) worden de 

rookgassen per fornuis naar een schoorsteen geleid.  

Er wordt van uitgegaan dat de fornuizen gedurende 8 343 uren per jaar in productie zijn en 

gedurende 417 uren per jaar een decoking ondergaan (zie verder). Tijdens de decoking-stap worden 

de fornuizen nog wel verwarmd, zij het aan 20 à 40% van het vermogen bij normale productie. 

De kwantificering van de emissies is opgenomen in Tabel 7-17 en Tabel 7-18. 

Om de NOx-emissies te beperken, worden low-NOx-branders gebruikt en worden de rookgassen van 

elk kraakfornuis behandeld in een SCR-DeNOx-gaszuivering. Deze bestaat uit katalytische bedden 

waarin een reductie van NOx plaatsvindt, waarvoor NH3 moet worden toegevoegd aan de 

rookgassen. Een toelichting bij de werking van de SCR-DeNOx is in Bijlage 6.4 opgenomen. Door 

combinatie van deze BBT-technieken wordt een emissieniveau bereikt dat lager ligt dan voor elke 

BBT-techniek afzonderlijk. 

Verder zijn ook de rookgaspolluenten CO, VOS en PM10 in de rookgassen aanwezig. 

In normale productieomstandigheden is er voldoende stookgas aanwezig en wordt dus geen aardgas 

ingezet. Het stookgas van de ECR bevat geen zwavel. Zwavelhoudende componenten in het proces 

(Dimethyldisulfide (DMDS) ingezet als passivatie van de reactorbuizen) worden afgescheiden in een 

afvalwaterstroom. Het stookgas van de ECR bestaat hoofdzakelijk uit waterstof en methaan (zie § 

3.5.6).  

7.3.2.1.4 Schoorsteenemissies ECR - Decoking 

De kraakreacties in de kraakfornuizen vinden plaats op hoge temperaturen in buisreactoren (coils), 

die aan de buitenzijde verwarmd worden. Na verloop van tijd ontstaat er cokesafzetting aan de 

binnenkant van deze coils. De snelheid waarmee deze cokes gevormd worden, wordt zo laag 

mogelijk gehouden door het gepaste coil materiaal, verdunning van het reactiemengsel (met stoom), 

toevoeging van zwavelcomponenten (DMDS) aan het reactiemengsel, ... De vorming van deze cokes 

kan echter niet volledig vermeden worden. De cokes vormen na verloop van tijd een isolatielaag aan 

de binnenkant van de coils. Wanneer deze isolatielaag te dik wordt, benadert de wandtemperatuur 

van deze coils zijn structurele limiet en moet de cokeslaag verwijderd worden in een decoke-stap. 

Daar de 6 fornuizen elk ongeveer 5% van de tijd decoking moeten ondergaan, kan de decoking van 

de fornuizen beurtelings worden georganiseerd, zodat normaal steeds minstens 5 fornuizen in 

productie zijn. 

Tijdens de decoking worden de coils nog beperkt verwarmd en wordt er een mengsel van stoom en 

lucht door de coils geleid. De verhouding stoom/lucht wordt daarbij in een aantal vooraf vastgelegde 

stappen gevarieerd. De cokes worden deels geoxideerd, waarbij CO en CO2 ontstaat, maar worden 

grotendeels als deeltjes in de gasstroom meegevoerd. 

De decoking gasstroom ondergaat een stofafscheiding om de emissie van cokesstof te beperken. Het 

stof wordt afgescheiden met 2 cyclonen in serie en de gassen worden vervolgens via een 

schoorsteen geëmitteerd. Elk fornuis heeft daartoe, naast de schoorsteen voor de rookgasemissies, 

ook een schoorsteen voor de decoking-emissies. 
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De CO-concentratie van deze emissie varieert en bedraagt gemiddeld 3 200 mg/Nm³. Daar het CO 

niet afkomstig is van productie-installaties met volledige oxidatieve verbrandingsprocessen, voorziet 

VLAREM II voor deze emissies geen emissiegrenswaarde. Vergelijkbare emissies komen voor in 

gelijkaardige ECR-installaties. Ze worden als BBT beschouwd. 

De aanwezigheid van cokesstof varieert eveneens gedurende de decoking cyclus. Met de 

stofafscheiding wordt de emissie beperkt tot 30 mg/Nm³ PM10. 

Daarnaast wordt ook een beperkte concentratie aan NOx verwacht in de restgassen van de decoking 

(50 mg/Nm³). 

De kwantificering van de emissies is opgenomen in Tabel 7-17 en Tabel 7-18.  

7.3.2.1.5 Stoomketels  

Er worden twee stoomketels voorzien. De stoomketels hebben een capaciteit van 2 x 142,5 MWth 

(thermisch ingangsvermogen). Deze zullen gebruik maken van het overschot aan ECR-stookgas 

aangevuld met aardgas. 

De stoomketels worden gedimensioneerd om bij opstarten van de ECR-installaties de nodige stoom 

te kunnen voorzien. Er is op dat moment nog geen recuperatie van proceswarmte vanuit de 

processen. Het opstarten van de ECR zal de grootste stoomvraag vertegenwoordigen. Op dat 

moment zal er enkel gebruik gemaakt worden van aardgas. 

Onder normale bedrijfsomstandigheden - met de installaties in normale werking - zal de ECR netto 

stoom exporteren. Deze stoom wordt over een turbine geleid en omgezet in elektriciteit.  Het 

overschot stoom uit de ECR wordt aangevuld met stoom geproduceerd in de stoomketels om 

voldoende elektriciteit te kunnen produceren om de ECR te kunnen opereren. De productie van de 

additionele stoom in de stoomketels wordt deels gerealiseerd met het overschot aan stookgas van de 

ECR en deels met aardgas. 

In alle mogelijke scenario’s zullen de twee stoomketels flexibel ingeschakeld worden zodat: 

• de procesinstallaties steeds voldoende stoom ter beschikking hebben, ook in situaties waarin de 

eigen stoomproductie verlaagd en/of de stoombehoefte verhoogd is; 

• het beschikbare stookgas vanuit de processen steeds zo nuttig mogelijk wordt ingezet. 

Bij het inschatten van de verwachte emissies wordt ervan uitgegaan dat de ketels: 

• 6 176 uren per jaar aan 38,5% van hun capaciteit werken (alle 6 ECR-fornuizen in werking); 

• 2 584 uren per jaar aan 41,8% van hun capaciteit werken (5 ECR-fornuizen in werking, meestal 

vanwege decoking van één van de fornuizen). 

Het stookgas voor de stoomketels bestaat uit een mengsel van aardgas, ECR-stookgas en gassen 

die gevormd worden bij het lossen van een ethaan-schip. Het ECR-stookgas bestaat hoofdzakelijk uit 

waterstof en methaan; het stookgas bij lossen van een ethaan-schip, uit methaan en ethaan (zie § 

3.5.6 in Hoofdstuk 3).  

Om de NOx-emissies te beperken, werd reeds beslist om de ketels uit te rusten met low NOx 

branders. Tevens wordt een SCR-DeNOx-gaszuivering voorzien als extra projectgeïntegreerde 

milderende maatregel. Deze bestaat uit een katalytisch bed waarin een reductie van NOx plaatsvindt, 

waarvoor NH3 moet worden toegevoegd aan de rookgassen. Een toelichting bij de werking van de 

SCR-DeNOx is in Bijlage 6.4 opgenomen. 

De kwantificering van de emissies is opgenomen in Tabel 7-17 en Tabel 7-18. 

Verder zijn ook de polluenten CO en PM10 in (zeer) beperkte mate in de rookgassen aanwezig. Er zijn 

geen relevante emissies van SO2, daar zowel het stookgas als aardgas vrijwel geen 

zwavelverbindingen bevatten. 
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7.3.2.1.6 Waterzuivering - Thermische oxidator 

In enkele stappen van de waterzuivering verdampen VOS uit het afvalwater, vooral tijdens stripping- 

en flotatiestappen (zie Hoofdstuk 9 Water). Deze ontstane dampen worden afgezogen en de vluchtige 

organische stoffen zullen worden vernietigd in een thermische oxidator (naverbrander). Er worden 

enkel gassen afgeleid naar de thermische oxidator (geen vloeibare stromen).  

Volgende restgassen zullen naar de thermische oxidator worden afgeleid: 

• Spent Caustic: dit is een specifieke hoogbelaste afvalwaterstroom van de ECR, waarvoor een 

aparte voorbehandeling voorzien is (Wet Air Oxidation); 

• Olieafscheiding afvalwater: de meeste afvalwaterstromen ondergaan als eerste behandeling een 

olieafscheiding (bvb. plaatafscheider + flotatie); 

• Off spec afvalwater: er wordt een tank voor uitzonderlijke afvalwaterstromen voorzien. Deze 

kunnen vanuit de tank verder behandeld worden in de waterzuivering of extern afgevoerd worden. 

Zowel de gasfase uit de tanks waarin deze afvalwaterstromen worden verzameld, als de dampen die 

afgezogen worden vanuit de specifieke voorbehandelingsstappen (Wet Air Oxidation, afscheiders, 

flotatie, …), worden naar de thermische oxidator geleid. 

Daar de dampen afgezogen worden uit gesloten installaties, zal het afgezogen debiet eerder beperkt 

zijn. In de afgezogen dampen kunnen wel schadelijke stoffen aanwezig zijn, die vernietigd worden in 

de thermische oxidator. In de oxidator wordt stookgas of aardgas ingezet als brandstof. 

De kwantificering van de emissies is opgenomen in Tabel 7-17 en Tabel 7-18. 

De emissies zullen in overeenstemming met het toepasselijke BBT-Referentiedocument (BREF 

“Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector”, Eerste draft 11.2019) een maximale VOS-

emissieconcentratie van 204 mg/Nm³ hebben. De schadelijkste stoffen die hierin verwacht worden zijn 

benzeen en butadieen, met een maximale emissieconcentratie van elk 1 mg/Nm³. 

Verder zijn ook de rookgaspolluenten NOx, CO en PM10 in de rookgassen aanwezig. 

7.3.2.1.7 Waterzuivering – Geurbestrijding 

In de verdere biologische behandeling van de reeds voorbehandelde afvalwaterstromen kunnen door 

de afbraakprocessen geurstoffen ontstaan. Door de beluchting van het water kan ook nog een 

beperkte verwijdering van vluchtige stoffen plaatsvinden. 

Daarnaast zullen ook in de slibbehandeling geurstoffen vrijkomen uit het behandelde 

waterzuiveringsslib. 

De installaties waarin de biologische behandeling plaatsvindt en de installaties waarin de 

slibbehandeling plaatsvindt, zullen gesloten zijn of in een gebouw ondergebracht worden en voorzien 

worden van een afzuiging. De afgezogen lucht wordt over een gemeenschappelijke 

geurverwijderingsinstallatie gestuurd. Er is een gepakte gaswasser voorzien, met micro-organismen 

voor verwijdering van de geurstoffen, of een gelijkwaardige alternatieve zuivering. De aldus 

gezuiverde gassen worden vervolgens geëmitteerd. 

De kwantificering van de emissies is opgenomen in Tabel 7-17 en Tabel 7-18. 

  

 

4 Deze emissieconcentratie is gebaseerd op de eerste draft van de BREF “Common Waste Gas Treatment in the 
Chemical Sector” (WGC) gepubliceerd in november 2019. 
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De emissies zullen hier een maximale VOS-emissieconcentratie van 5 mg/Nm³ hebben. In de praktijk 

wordt een nog lagere concentratie verwacht. Er worden vanuit deze stappen van de waterzuivering 

en na de toegepaste gaszuivering geen schadelijke stoffen zoals benzeen en butadieen in de 

emissies verwacht.  

7.3.2.1.8 Op- en overslagemissies 

Op een uitzondering na, zijn de aan- en afgevoerde producten gassen of zeer vluchtige vloeistoffen, 

die vanwege hun eigenschappen in volledig gesloten systemen worden opgeslagen: 

• Ethaan: opslag in cryogene opslagtank; 

• Propyleen en C4-fractie: opslag in druktanks (ingeterpte bullets). 

 

De vermelde gesloten opslagsystemen hebben onder normale omstandigheden geen emissie naar de 

omgevingslucht: 

• In de cryogene tank is het product vloeibaar opgeslagen bij zeer lage temperaturen. Het product 

dat verdampt, wordt continu afgeleid naar een BOG (Boil Off Gas) systeem, waar het door koeling 

gecondenseerd wordt en teruggeleid wordt naar de tank; 

• De druktanks wordt continu bewaakt zodat de druk niet boven de ontwerpdruk van de tank uitstijgt 

(bvb. bij temperatuurstijging). 

Indien in bepaalde uitzonderlijke situaties de druk in het opslagsysteem – ondanks de continue 

bewaking – te hoog zou oplopen, worden de gassen afgeleid naar een fakkelsysteem (zie verder). 

Enkel de tanks voor opslag van de C5+ fractie en pyrolyse olie zijn atmosferische tanks, waaruit een 

emissie kan optreden door op- en overslag. Ter hoogte van deze tank doen zich volgende emissies 

voor: 

• Opslagemissies: deze treden op bij het vullen van de tank vanuit de processen, door het verdrijven 

van gassen uit de tank; 

• Verladingsemissies: deze treden op bij het beladen van een schip (C5+) of tankwagen (pyrolyse 

olie) vanuit de tanks. Een dampretourleiding leidt dampen terug naar de tanks of rechtstreeks naar 

een gaszuivering.  

Voor deze emissies (opslagemissies, verladingsemissies) is er een gezamenlijke gaszuivering die de 

emissies sterk beperkt, met een emissiepunt naar de omgevingslucht. De gaszuivering omvat een 

actief koolfilter of een membraanfilter (of een evenwaardig alternatief). 

De kwantificering van de emissies is opgenomen in Tabel 7-17 en Tabel 7-18. 

De emissies worden berekend op basis van de verwachte debieten bij het vullen van de tank en het 

beladen van schepen en tankwagens, het aantal uren per jaar dat de emissies kunnen plaatsvinden 

en de maximale emissie in overeenstemming met het toepasselijke BBT-Referentiedocument 

(maximale VOS-emissieconcentratie van 20 mg/Nm³ cfr. BREF “Common Waste Gas Treatment in 

the Chemical Sector”, Eerste draft 11.2019). 

De C5+ fractie bevat als meest schadelijke stoffen benzeen (maximale emissieconcentratie 

1 mg/Nm³) en (in zeer beperkte mate, < 0,07% van de C5+ fractie) butadieen. 

7.3.2.1.9 Fakkelemissies 

Er worden in totaal 3 fakkels voorzien, waarvan één dubbel uitgevoerd is. 

Er wordt een fakkelsysteem met twee fakkels voorzien voor de ECR: 

• Een lage, afgeschermde grondfakkel (schermfakkel) (ca. 20 m), die restgasstromen tot 125 ton/h 

opvangt en daardoor de werking van de torenfakkel beperkt tot uitzonderlijke noodgevallen; 

• Een hoge open torenfakkel (ca. 208 m), die enkel noodsituaties/incidenten moet opvangen 

(waarbij restgasstromen boven 125 ton/h voorkomen). 
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Daarnaast is er een fakkelsysteem voorzien voor de gasopslag in de cryogene tank en de druktanks: 

• Een (dubbel uitgevoerde) lage, afgeschermde grondfakkel (schermfakkel) (ca. 20 m): er is steeds 

slechts één van beide grondfakkels in werking; de tweede is een reserve die enkel gebruikt wordt 

als de eerste buiten dienst is (onderhoud, herstelling, …). 

De vlam van de grondfakkels bevindt zich binnen een omhullend scherm en is daardoor niet zichtbaar 

(schermfakkels). De vlam van de torenfakkel is niet afgeschermd. Een beschrijving van de fakkels 

met een inschatting van frequentie en duurtijd van de werking (zowel voor grondfakkels als 

torenfakkels) is terug te vinden in § 3.5.11 in Hoofdstuk 3. 

De installaties en processen zijn zo ontworpen dat er bij normale werking geen restgassen naar de 

fakkels geleid worden. De fakkels hebben een beperkte continue emissie als gevolg van het inzetten 

van aardgas (ca. 50 kg/h) voor de pilootbranders (waakvlam), die verzekeren dat de fakkels steeds 

onmiddellijk in werking kunnen treden. Enkel bij opstarten en stilleggen van de installaties treden de 

grondfakkels in werking. Enkel bij incidenten treedt de torenfakkel in werking: 

• De ECR-grondfakkel wordt gebruikt om restgassen te verbranden die vrijkomen bij gepland 

stilleggen of onderhoud van de installatie gedurende doorgaans enkele uren en bij opstarten van 

de ECR gedurende 1 à 3 dagen. Het volledig stilleggen en terug opstarten van de ECR is gepland 

om de 5 jaar. 

• De ECR-torenfakkel en de (dubbel uitgevoerde) grondfakkel gekoppeld aan de gasopslag zijn 

enkel bedoeld als veiligheidsvoorziening om bij ongeplande incidenten een overdruk uit de 

installaties of opslagtanks te kunnen afleiden. Hun werking bij zo’n incident is beperkt tot hooguit 

een 2-tal uren en zal slechts zeer zelden voorkomen. 

De emissies die bij fakkelwerking optreden zijn, zoals hierboven aangegeven, zeldzaam en 

kortstondig. Het effect op de luchtkwaliteit wordt mede bepaald door de meteorologische 

omstandigheden (windrichting, windsnelheid, …) op dat moment. 

De emissies van de fakkels (NOx, CO, SO2 en VOS) zijn gebaseerd op de ontwerpgegevens van de 

leveranciers van de fakkels. 

De kwantificering van de emissies is opgenomen in Tabel 7-17 en Tabel 7-18. 

7.3.2.2 Fugitieve emissies 

Fugitieve VOS-emissies kunnen ontstaan ter hoogte van onder meer flenzen, kleppen en pompen, 

die gasvormige of vluchtige, vloeibare productstromen bevatten. In de nieuwe installaties zal overal 

waar dergelijke productstromen voorkomen gebruik worden gemaakt van technisch dichte installatie-

onderdelen. 

Om dergelijke fugitieve emissie te voorkomen en beperken, wordt er ingegrepen op het vlak van 

ontwerp, constructie, oplevering, onderhoud en monitoring. 

7.3.2.2.1 Ontwerp – structurele maatregelen 

Een belangrijk aspect in het beperken van fugitieve emissies is het voorzien van zogenaamde 

“technisch dichte” installatieonderdelen. Volgens hoofdstuk IV van bijlage 4.4.6 van VLAREM II betreft 

het volgende types installatieonderdelen: 

• Pompen: Busmotorpompen, pompen met magneetkoppeling, pompen met meervoudige 

glijringafdichting (met sper- of buffermedium), membraanpompen of vouwbalgpompen; 

• Compressoren: Compressoren met meervoudige glijringdichting waarbij de spervloeistof (natte 

dichting) of de ontgassing (droge dichting) niet in de vrije atmosfeer ontlucht, of met dichtingen met 

een overdrukkamer;  

• Ventielen: Ventielen met vouwbalgafdichting met nageschakelde stopbusafdichting of 

gelijkwaardige dichtingssystemen (verificatietesten worden toegelicht in VDI 2440 (november 

2000) § 3.3.1.3, en in DIN-ISO 15848); 
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• Flenzen: Beperken van het aantal flenzen. Resterende flenzen met metalen of gelaste 

afdichtingen, of gelijkwaardige dichtingssystemen. De flenzen worden geïnstalleerd door een 

technicus die opgeleid is volgens EN1591-4:2013; 

• Staalnamesystemen: Gesloten staalnamesystemen, dit is met volledige opvang van de voor- en 

naloop of terugvoer ervan naar de installatie. 

Project One voorziet dergelijke “technisch dichte” installatieonderdelen in alle deelinstallaties waar 

koolwaterstoffen aanwezig zijn. Er wordt een lastenboek opgemaakt voor de aannemers waarin 

specificaties inzake de geldende VLAREM II-voorwaarden zijn opgenomen, om zo te garanderen dat 

hieraan zal kunnen worden voldaan.  

7.3.2.2.2 Mitigatie door ontwerp - structurele maatregelen 

In alle stadia van het project zullen de mogelijkheden voor een kosteneffectieve vermindering van 

VOS-emissies worden geëvalueerd. Er zal worden gestreefd naar implementatie van alle praktische 

mogelijkheden om emissies van installatie-onderdelen te elimineren of te verminderen, door: 

• beperking van het aantal potentiële emissiebronnen door toepassing van de beste beschikbare 

technieken als uitgangspunt bij het ontwerp; 

• het installeren van “best practices” voor emissiereductietechnologieën waar mogelijk; 

• de selectie en configuratie van apparatuurcomponenten, waaronder: 

• beperking van het aantal potentiële emissiebronnen: 

• correct ontwerp van de leidingindeling (conform interne standaard, opgelegd aan de 

contractoren), met: 

• minimaliseren van de leidinglengte; 

• verminderen van het aantal flenzen, afsluiters en geschroefde buisleidingen; 

flensverbindingen komen alleen in aanmerking voor specifieke toepassingen: 

• integratie van in-line leidingen en instrumentcomponenten; 

• aansluiting op door de leverancier geleverde apparatuur en pakketten; 

• als voorziening voor het ontmantelen en onderhouden van apparatuur (bv. 

schachten en rotoren, koppen van warmtewisselaars, …); 

• waar frequente demontage van leidingen vereist is voor inbedrijfstelling 

(chemische reiniging, stoomblazen), fabrieksoperaties, onderhoud en inspectie; 

• waar mogelijk gebruik maken van gelaste fittingen en buizen; 

• vermindering van het aantal pompen door, indien mogelijk, andere middelen voor 

vloeistofoverdracht te gebruiken, zoals door zwaartekracht; 

• maximaliseren van inherente procesbeheersingsfuncties, waaronder: 

• gesloten uitvoeren van afvoersystemen voor afvalwater en tanks of installaties die 

worden gebruikt voor opslag / behandeling van afvalwater; 

• afzuigen en vernietigen van diffuse emissies vanuit de gesloten delen van de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie; 

• het minimaliseren van emissies tijdens bemonstering door gebruik te maken van 

gesloten bemonsteringssystemen of in-line analysers; 

• het installeren van een onderhoudsafvoersysteem om open afvoer van vluchtige 

stromen te elimineren; 

• selectie van hoogwaardige apparatuur, voor lichte, vluchtige, hoge-temperatuur- en hoge-

drukproducten (conform interne procedure over leidingmaterialen) zoals: 

• kleppen met dubbele pakkingafdichtingen of even efficiënte apparatuur zoals balg-afgedicht 

met gelaste kappen; 

• alle andere niet-balgkleppen zijn voorzien van veerbelaste pakkingbusafdichtingen en 

voldoen aan klasse A in de internationale norm voor vluchtige emissies van industriële 

kleppen (EN ISO 15848); 

• montage van hoogwaardige pakkingen die voldoen aan de Europese norm voor flenzen en 

koppelingen met pakkingen BS EN 1591; 

• pompen en afdichtingen: 
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• centrifugaalpompen zijn het geprefereerde pomptype voor de meeste toepassingen, 

met API 610; pompen voor zware toepassingen en koolwaterstoffen; 

• pompen voor algemeen gebruik en nutsvoorzieningen moeten in overeenstemming 

zijn met ISO 5199; 

• doseerpompen moeten hydraulisch worden geactiveerd volgens API 675; met 

dubbele membraan en breukindicatie; diafragma's zijn zonder penetratie / gaten; 

• smeeroliepompen zijn roterende, positieve verdringingspompen; 

• pompen in gevaarlijke (giftige of kankerverwekkende) of ontvlambare toepassingen 

moeten dubbele mechanische afdichtingen hebben, bij voorkeur back-to-back-

configuratie; 

• voor pompen in benzeen-toepassingen, zuren of zeer vluchtige koolwaterstoffen, 

moeten pompen zonder afdichting (hetzij magnetische koppeling, hetzij ingeblokt) 

worden overwogen; 

• compressoren en afdichtingen: 

• centrifugaalcompressoren bij koolwaterstoffen moeten van het single shaft-type zijn, 

niet integraal geschakeld; 

• compressoren moeten dubbele drooggas-afdichtingssystemen hebben, incl. 

buffergasfilters en roestvrijstalen buizen; radiaal- en druklagers en de 

drooggasafdichtingen moeten zonder beschadiging omgekeerde rotatie kunnen 

doorstaan; 

• regelingen voor het ontluchten van afdichtingen moeten de beste beschikbare 

technologie (BBT) volgen; 

• koppelingen moeten van een niet-gesmeerde type diafragmaschijf zijn volgens API 

671; 

• de machine-assen moeten taps toelopen en ontworpen zijn voor hydraulische 

montage. Er moet worden gezorgd voor demontage (expansie van conische 

inrichting) van koppelingen door middel van oliedruk; 

• als mechanische afdichtingen worden gebruikt, zijn dit ofwel dubbele afdichtingen of 

hoogwaardige afdichtingsvloeistofsystemen; er wordt geen pakking gebruikt; 

• geschikte materialen selecteren om: 

• ervoor te zorgen dat alle apparatuur, zoals pakkingen, geschikt is voor elke 

procestoepassing; 

• te voorkomen dat corrosie en daaruit voortvloeiende lekken optreden; 

• corrosie te voorkomen door apparatuur te bekleden of te coaten, leidingen te schilderen 

tegen externe corrosie en door corrosieremmers te gebruiken voor materialen die in contact 

komen met apparatuur; 

• gebruik van een specifiek flensbeheerprogramma volgens de Europese norm EN1591: 

• aangepaste rekenmethode voor boutspanning; 

• kwalificatie van bekwaamheid van het personeel in de montage van boutverbindingen; 

• gedetailleerd inspectie- en traceerbaarheidsprogramma voor flensverbindingen; 

• bij het ontwerp van nieuwe opslagtanks en productlaadfaciliteiten zijn de volgende principes 

gehanteerd: 

• het uitrusten van de C5-opslagtank met damprecuperatie; het gebruik van 

tankontluchtingssystemen die ademverliezen minimaliseren; 

• het verlagen van de temperatuurimpact in opslagtanks door ze wit te schilderen; 

• installatie van dampterugwinning op laadpunten van producten met hoge dampspanning of 

een hoge toxiciteitswaarde; 

• faciliteren van onderhoudsactiviteiten en Leak Detection and Repair (LDAR) -activiteiten door 

te zorgen voor een goede toegang tot componenten met een relatief hoog lekpotentieel; 

• verzamelde emissies, zoals ventilatieopeningen uit tanks, worden opgevangen en behandeld 

(zie § 7.3.2.1.8). 
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7.3.2.2.3 Constructie en Oplevering 

Bij constructie wordt voor alle lekgevoelige onderdelen (bvb. flenzen, …) gewerkt met contractors die 

hierin gespecialiseerd zijn en de installaties opbouwen volgens vastgelegde protocols met speciale 

aandacht voor het voorkomen van lekken. Bij de oplevering voor de opstart van de installaties gebeurt 

een lektest van de installaties. Daarvoor worden alle delen van de installatie op druk gebracht volgens 

een vooraf bepaalde procedure. Indien de druk in een installatiedeel niet kan behouden worden, 

wordt het lek gezocht en hersteld. 

7.3.2.2.4 Onderhoud en Monitoring 

Na opstart van de installaties zal in samenwerking met een gespecialiseerde contractor een opvolging 

van de fugitieve emissies worden gestart. Deze omvat: 

• Processen, installaties en apparaten krijgen een rangorde, gebaseerd op de kans op het ontstaan 

van fugitieve emissie, op de mogelijke omvang van de emissies en op de aanwezigheid van 

prioritaire stoffen zoals benzeen of butadieen. De opvolging zal intensiever zijn voor de hoogst 

gerangschikte processen, installaties en apparaten. 

• Een LDAR-programma (Leak Detection And Repair) wordt gestart binnen enkele maanden na 

opstart van de installaties. Dit programma beoogt de algemene lekdichtheid van de installaties te 

bevestigen. Eventuele lekken worden hersteld en aan een nieuwe inspectie onderworpen. Voor 

deze campagnes wordt een combinatie voorzien van metingen t.h.v. installatieonderdelen (sniffing 

methode) en gebruik van geavanceerde infraroodcamera’s (OGI = Optical Gas Imaging). Deze 

laatste worden vooral gebruikt bij controles na herstellingen en/of tussentijdse inspecties, daar ze 

een snelle screening toelaten waarbij relevante bronnen geïdentificeerd kunnen worden voor 

verdere, meer gedetailleerde controle. 

• Tussentijdse gerichte controles op de prioritaire processen, installaties en apparaten en jaarlijkse 

volledige controle van de fugitieve emissies op basis van de resultaten van de eerste campagne. 

Hierdoor zal jaarlijks een kwantificering van de fugitieve emissies beschikbaar zijn. 

• Er zal, in samenwerking met de gespecialiseerde contractor, geëvalueerd worden in hoeverre na 

de opstart vernieuwende technieken, zoals DIAL (Differential Adsorption Light) systemen en SOF 

(Solar Occultation Flux), kunnen worden ingezet om de opvolging aan te vullen of te verbeteren. 

Deze technieken beogen in eerste instantie een globaal beeld op site-niveau te vormen, daar waar 

de reeds voorziene LDAR-meetcampagnes de mogelijke lekverliezen op niveau van de individuele 

installatie-onderdelen concreet inventariseren. Na identificering zal er dan ook onmiddellijk een 

herstelactie aan gekoppeld worden om verdere lekverliezen te vermijden. DIAL en SOF bieden 

naar concrete definiëring van herstelnoodzaak, weinig toegevoegde waarde. 

7.3.2.2.5 Inschatting Fugitieve emissies 

Zelfs bij het maximaal toepassen van lekarme en lekvrije installatieonderdelen, is een zekere fugitieve 

emissie niet uit te sluiten.  

Om een inschatting te kunnen maken van de verwachte fugitieve emissies maken we gebruik van de 

emissiefactoren gepubliceerd door EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation Programme / 

European Environment Agency). Deze zijn bepaald op basis van gemeten waarden bij bestaande 

gelijkaardige kraakinstallaties. 

De EMEP/EEA Tier 2 emissiefactor voor fugitieve emissies bedraagt 0,03 tot 6 ton/kton productie 

(95% betrouwbaarheidsinterval). Dit bereik weerspiegelt het verschil in de leeftijd van de installaties 

en de daarmee verbonden toegepaste ontwerpstandaarden, alsook de wijze waarop ze onderhouden 

worden. 

Een vergelijking van de gegevens van de bestaande Europese installaties met de installaties die 

Project One zal bouwen, geeft volgende verschillen aan: 
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• De bestaande grote kraakinstallaties in Europa zijn allen meer dan 15 jaar oud. De technieken 

voor beperking van fugitieve emissies bij Project One zullen de recentste technische evoluties 

toepassen, wat tot lagere emissies zal leiden. De hogergenoemde aanpak op het vlak van 

ontwerp, constructie, oplevering, onderhoud en monitoring zal dit garanderen. 

• De meeste van de bestaande kraakinstallaties gebruiken nafta als basisgrondstof, waardoor ze 

beduidend complexer zijn dan Project One, dat ethaan als grondstof gebruikt. 

Op basis van deze verschillen kunnen we ervan uitgaan dat de installaties van Project One de laagste 

fugitieve emissies zullen hebben van alle vergelijkbare Europese installaties. Voor een inschatting 

van de emissies kunnen we gebruik maken van de ondergrens van de hogervermelde emissiefactor: 

0,03 ton/kton productie. Voor de ECR, met een productie van 1 450 kton ethyleen, schatten we de 

fugitieve emissies in op 43,5 ton/jaar vluchtige organische stoffen. 

Op basis van ontwerpgegevens van de ECR wordt het aandeel van schadelijke stoffen butadieen en 

benzeen in de productstromen in de installaties geschat op maximaal 1,15% butadieen en 1,4% 

benzeen. Als we uitgaan van een gelijkaardige aanwezigheid in de fugitieve emissies, komen we tot 

een fugitieve emissies van 500 kg/jaar butadieen en 609 kg/jaar benzeen. 

Tabel 7-11: Begroting van de fugitieve emissies ECR 

Emissiepunt VOS vracht (kg/jaar) Benzeen (kg/jaar) Butadieen (kg/jaar) 

Fugitieve emissies ECR 43 500 609 500 

7.3.2.3 Schepen aan de kade 

De site van Project One zal gebruik maken van 2 ligplaatsen voor schepen (zie § 3.5.2.2). De 

schepen die grondstoffen en eindproducten aan- en afvoeren zullen voor het laden en lossen een 

periode aangemeerd liggen aan één van de ligplaatsen. Op de schepen zijn installaties (o.m. 

pompen, koelinstallaties, …) aanwezig die vooral gebruikt worden bij het lossen van product 

(verpompen van het schip naar de kade) en om gekoeld product (ethaan) koel te houden. Om deze 

installaties te laten werken zijn de schepen uitgerust met stroomgeneratoren op diesel. 

Deze motoren vragen een constant hoog vermogen. Project One voorziet het gebruik van moderne 

gastankers, maar deze schepen zijn niet uitgerust om walstroom te ontvangen. Volgens de verkregen 

informatie van de opdrachtgever is het ombouwen van dergelijke schepen zeer uitdagend, vanwege 

o.a. de veiligheid in een potentieel ontvlambare zone en het aanzienlijk vermogen van > 2 MW dat 

nodig is voor de aandrijving van de pompen voor de productoverslag en de stroomvoorziening op het 

schip. Walstroom kan wel reeds gebruikt worden voor de algemene ‘nood’energievraag van een schip 

(zoals verlichting, hotel services), niet voor laad- en losactiviteiten. Om bovenstaande redenen gaan 

we er in dit MER vanuit dat er geen gebruik van walstroom zal zijn. 

Project One anticipeert in het ontwerp van haar elektrische infrastructuur wel reeds op de toekomstige 

voorziening van walstroom voor cargo-activiteiten. 

We beschouwen hier het gebruik van diesel als de meest realistische worst case situatie. Deze 

emissies worden hieronder gekwantificeerd. 
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Tabel 7-12: Gegevens scheepsemissies aan de kade 

Ligplaats Type Schip Product 
Aantal 

(per jaar) 

Kade tijd per 
schip 
(uren) 

Diesel 
verbruik 

(ton/24 uur) 

Ligplaats 2 VLEC (zeeschip) Ethaan aanvoer 37 24 10,0 

Ligplaats 2 of 3* Binnenschip 
Propyleen (CGP) 

aanvoer 
200 8 0,91 

 Binnenschip C4 aanvoer 84 8 0,91 

 Binnenschip C4 afvoer 90 8 0,34 

 Binnenschip C5 afvoer 34 8 0,34 

* voor de effectberekeningen gaan we voor de binnenschepen uit van ligplaats 3 

De locatie van de scheepsemissies ter hoogte van de kades wordt als volgt verondersteld: 

Tabel 7-13: Fysische karakteristieken van de beschouwde scheepstypes. 

Emissiepunt Lambert X [m] Lambert Y [m] Hoogte (m) Diameter (m) 

Ligplaats 2 145 735 223 495 35 0,40 

Ligplaats 3 145 690 223 225 5 0,20 

 

Voor de grote tankerschepen die op Ligplaats 2 aanleggen, geldt dat de motoren uitgerust zijn met 

SCR-DeNOx-gaszuivering. Hierdoor wordt de NOx-emissie verlaagd met ongeveer een factor 4. We 

berekenen deze emissie op basis van de testresultaten van de motoren van deze schepen. 

De emissies worden berekend met volgende aannames en emissiefactoren: 

• De motoren werken op mariene dieselolie (zeeschepen) of dieselolie (binnenschepen); 

• Emissiefactoren zonder gaszuivering (European Environment Agency Guidebook 2019, Table 3-

19): 

• 59,7 kg NOx/ton brandstof; 

• 1,8 kg VOS/ton brandstof; 

• 1,4 kg PM10/ton brandstof; 

• Emissiefactor voor NOx voor de schepen met SCR-DeNOx-gaszuivering (VLEC) 5: 

• 15,1 kg NOx/ton brandstof; 

• Zwavelgehalte van maximaal 0,1% in de brandstof (1 kg zwavel/ton brandstof). 

We komen tot volgende inschatting van de emissies per kade. 

 

5 Ambient and Gaseous Emission Data (Tier III, Diesel mode with EGR) 
Motortype schepen: Hyundai-Man B&W 6G60ME-C9.35-GIE 
Test datum 12/09/2017 
 
Gemiddelde specifieke emissie van de motor: 2,7 g/kWh (motorvermogen) 
Brandstofverbruik van de motor: 179,1 à 197,0 g/kWh 
Specifieke emissie per brandstofhoeveelheid: 13,7 à 15,1 kg NOx/ton brandstof 
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Tabel 7-14: Begroting van de scheepvaartemissies (aan de kade) 

Emissiepunt 
Temperatuur 

(°C) 
debiet 
(Nm³/u) 

NOx 
vracht 

(kg/jaar) 

SO2 
vracht 

(kg/jaar) 

PM10 
vracht 

(kg/jaar) 

VOS 
vracht 

(kg/jaar) 

Ligplaats 2 250 4 200 5 590 740 520 670 

Ligplaats 3 250 450 6 010 200 140 180 

7.3.2.4 Verkeersemissies 

Er zullen zowel verkeersemissies voorkomen ten gevolge van de scheepvaart als ten gevolge van 

wegtransporten. 

7.3.2.4.1 Scheepvaart  

Voor een beschrijving en inschatting van de emissies van de schepen maken we gebruik van de 

hogervermelde aantallen schepen (zie Tabel 7-12 in § 7.3.2.3). In onderstaande tabel zijn de 

emissies berekend per km (heen en terug). 

Voor zeeschepen gaat het traject vanaf de site van Project One naar het noorden over het 

Kanaaldok, door de Zandvliet- of Berendrechtsluis en verder over de Schelde naar de Noordzee. 

Voor binnenschepen wordt ervan uitgegaan dat deze over het Kanaaldok van/naar het zuiden 

komen/gaan. 
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Tabel 7-15: Begroting van de scheepvaartemissies (varend) 

  
Aantal 
per jaar 

Tonnage 
per schip 

kg NOx/km.schip 
kg 

NOx/km.jaar 

Tankers  VLEC 37 
30 000 à 

59 999 
1,2* 44,4 

Sleepboten Voor tankers 37 
30 000 à 

59 999 
4,8 177,6 

Totaal zeeschepen Enkel traject    222,0 

 Heen en terug    444,0 

  
Aantal 

per jaar 
Tonnage 
per schip 

g NOx/ton.km 
kg 

NOx/km.jaar 

Binnenschepen 
CEMT Klasse III 

(M4) 
200 1 000 0,47983 96,0 

Binnenschepen 
CEMT Klasse IVa 

(M6) 
174 1 250 0,43639 94,9 

Binnenschepen 
CEMT Klasse Va 

(M8) 
34 2 000 0,34242 23,3 

Totaal binnenschepen Enkel traject    214,2 

 Heen en terug    428,4 

Emissiefactoren zeeschepen: Kengetallen zeeschepen voor emissie- en verspreidingsberekeningen in Aerius, actualisatie 2018 

- TNO, ir. J.H.J. Hulskotte, juli 2019. 

* Voor de Tankers is de emissiefactor zonder SCR-DeNOx-gaszuivering 4,4 kgNOx/km.schip. Rekening houdend met de 

emissiereductie van de aanwezige SCR-DeNOx-gaszuivering op deze schepen, is de emissiefactor verlaagd naar 

1,2 kgNOx/km.schip (analoog aan de emissies aan de kade, zie hoger). 

Emissiefactor binnenschepen: MER richtlijnenboek Lucht. 

7.3.2.4.2 Wegverkeer 

Tijdens de exploitatiefase zullen de activiteiten van Project One wegverkeer genereren door enerzijds 

het dagelijkse woon-werkverkeer van de werknemers en anderzijds de vrachtwagentransporten. 

Voor een beschrijving en inschatting van deze verkeersstromen verwijzen we naar Hoofdstuk 10 

Mobiliteit. De emissies van het verkeer worden berekend in het gebruikte dispersiemodel (IMPACT) 

op basis van de verkeersstromen. 

Het effect van de verkeersemissies op de luchtkwaliteit wordt besproken in § 7.5.2.8. 

7.3.2.5 Geur 

Er zijn twee aandachtspunten voor de beperking van de geuremissies: geurstoffen aanwezig in de 

processen en geuremissies van de afvalwaterbehandeling. 

De voornaamste chemicaliën in de processen van Project One zijn geurloos of vrijwel geurloos. Er 

zijn geen sterke geurstoffen in grote hoeveelheden aanwezig in de processen. De zwavelhoudende 

verbindingen als gevolg van het gebruik van DMDS (beperking van cokesafzettingen), komen in een 

afvalwaterstroom (spent caustic) terecht. Eventuele emissies van chemicaliën worden maximaal 

beperkt door: 
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• emissies van opslag en verlading te voorkomen en/of te behandelen in een specifieke 

gaszuivering (zie  

§ 7.3.2.1.8) 

• het toepassen van maatregelen voor beperking van fugitieve emissies (zie § 7.3.2.2). 

Ter hoogte van de waterzuivering wordt voorzien om emissies vanuit het afvalwater op te vangen en 

te behandelen, alvorens ze te emitteren. Daarvoor is er een thermische oxidator voorzien voor 

verbranding van de meest geconcentreerde emissies uit de eerste afvalwaterbehandelingsstappen 

(zie § 7.3.2.1.6) en een gaszuivering voor behandeling van geuremissies uit de verdere biologische 

behandeling van het afvalwater (zie § 7.3.2.1.7). 

Deze maatregelen garanderen dat alle mogelijk relevante geuremissies een behandeling krijgen. Er 

wordt verwacht dat de restemissies geen geurhinder buiten het terrein zullen veroorzaken. 

7.3.2.6 Andere emissies 

In voorgaande paragrafen werden alle relevante, continue schoorsteenemissies en diffuse emissies in 

kaart gebracht, waaronder ook fugitieve emissies, op- en overslagemissies en emissies vanuit de 

waterzuivering. Emissies die het gevolg zijn van grotere lekken of incidenten, waarbij vluchtige stoffen 

vrijkomen zijn hierbij niet beschouwd (bvb. grotere hoeveelheden koolwaterstoffen in 

hemelwaterbekkens, emissies via koeltorens door een lek in een warmtewisselaar, …). Gezien de 

grote aandacht voor veiligheid die een onmiddellijke reactie garandeert bij grote lekken, de 

preventieve maatregelen (bv. nauwe monitoring processen) en de focus op “good housekeeping” 

wordt ervan uitgegaan dat dergelijke emissies slechts bij uitzondering en kortstondig kunnen optreden 

en daardoor geen relevante rol spelen in het normale of gemiddelde emissiepatroon van de site. 

Het administratief gebouw zal verwarmd worden met warmtepompen. Er zullen hier dus geen 

rookgasemissies zijn. 

Er worden een aantal diesel gestookte noodgeneratoren voorzien. Periodiek zal hun werking getest 

worden. Gelet op het verwaarloosbaar aantal verwachte draaiuren (typisch 52 uur per jaar), worden 

ze verder niet meegenomen in de evaluatie in dit MER. 

7.3.2.7 Kwantificering van de emissies 

Onderstaande Tabel 7-17 presenteert de emissies van NOx en NH3 voor de beschouwde scenario’s.  

• Hieruit blijkt dat Scenario A (toepassing BBT, maar zonder bijkomende SCR-DeNOx gaszuivering) 

resulteert in een NOx-emissie van 591 ton/jaar voor alle emissiebronnen samen. 

• In scenario B (met bijkomende SCR-DeNOx gaszuivering) daalt deze NOx-emissie naar 

167 ton/jaar. Dit is een daling van de NOx-emissie met 424 ton/jaar.  

• In scenario B is er daarnaast wel een extra emissie van 18 ton/jaar NH3, als gevolg van de werking 

van de SCR-DeNOx gaszuivering. 

Zoals eerder aangegeven zal Project One het Scenario B, met SCR-DeNOx op de voornaamste 

schoorstenen, uitvoeren. De SCR-DeNOx-gaszuiveringen zijn als een projectgeïntegreerde 

milderende maatregel te beschouwen. De combinatie van deze technieken bereikt een lager 

emissieniveau dan voor elke BBT-techniek afzonderlijk. 

Voor de emissiebronnen waarop de SCR-DeNOx wordt voorzien (ECR-fornuizen en stoomketels), 

worden volgende emissiegrenswaarde vooropgesteld: 
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Tabel 7-16: Emissiegrenswaarden NOx en NH3 voor de 6 kraakfornuizen en de 2 stoomketels 

Emissiegrenswaarden 6 kraakfornuizen en 

2 stoomketels  
NOx NH3 

Concentraties tijdens normale operationele condities 

Uurgemiddelde per schoorsteen  60 mg/Nm³ 8 mg/Nm³ 

Daggemiddelde per schoorsteen 40 mg/Nm³ 6 mg/Nm³ 

Jaarvracht 

Voortschrijdend driejaargemiddelde voor de 

8 schoorstenen samen* 
148,8 ton/jaar 17,9 ton/jaar 

* Deze jaarvrachten zijn berekend o.b.v. een verwachte emissieconcentratie, uitgemiddeld over de verschillende schoorstenen 

en over de levensduur van de katalysator, van 25 mg/Nm³ NOx en 3 mg/Nm³ NH3 bij normale operationele omstandigheden 

(zie Tabel 7-17). Met deze vrachten worden de effecten berekend. 

Een verder gedetailleerde toelichting bij deze emissiewaarden is opgenomen in Bijlage 6.4. 

De installaties worden ontworpen zodat gedurende de gehele gebruiksduur van de katalysatoren in 

de SCR-DeNOx deze concentraties gegarandeerd kunnen worden. 

Onderstaande Tabel 7-18 presenteert de te verwachten maximale emissies van de andere polluenten 

(SO2, PM10, CO en organische stoffen), berekend met de emissiegrenswaarden die zullen worden 

gerespecteerd (scenario A en B verschillen hier niet).  

Voor de meeste emissiepunten wordt een volcontinu werkingsregime verondersteld. 
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Tabel 7-17: Verwachte emissies voor de beschouwde emissiepunten (puntbronnen) voor de parameters NOx en NH3 in de beschouwde scenario’s 

Nummer 
Emissie-

punt 

Tempe-
ratuur 

(°C) 

Werkings-
uren 

(u/jaar) 

debiet 
(Nm³/u) 

Scenario A – Zonder SCR DeNOx 
Scenario B – Met SCR DeNOx 

verwachte emissie 

NOx 
concentratie 

(mg/Nm³) 

NOx vracht 
(kg/jaar) 

NOx 
concentratie 

(mg/Nm³) 

NOx vracht 
(kg/jaar) 

NH3 concentratie 
(mg/Nm³) 

NH3 vracht 
(kg/jaar) 

E1a 
Fornuis 1 – 
Productie* 

108 8 343 94 700 100 79 008 25 19 752 3 2 370 

E2a 
Fornuis 2 – 
Productie* 

108 8 343 94 700 100 79 008 25 19 752 3 2 370 

E3a 
Fornuis 3 – 
Productie* 

108 8 343 94 700 100 79 008 25 19 752 3 2 370 

E4a 
Fornuis 4 – 
Productie* 

108 8 343 94 700 100 79 008 25 19 752 3 2 370 

E5a 
Fornuis 5 – 
Productie* 

108 8 343 94 700 100 79 008 25 19 752 3 2 370 

E6a 
Fornuis 6 – 
Productie* 

108 8 343 94 700 100 79 008 25 19 752 3 2 370 

E1b 
Fornuis 1 – 
Decoking* 

258 417 36 700 100 1 530 25 383 3 46 

E2b 
Fornuis 2 – 
Decoking* 

258 417 36 700 100 1 530 25 383 3 46 

E3b 
Fornuis 3 – 
Decoking* 

258 417 36 700 100 1 530 25 383 3 46 

E4b 
Fornuis 4 – 
Decoking* 

258 417 36 700 100 1 530 25 383 3 46 

E5b 
Fornuis 5 – 
Decoking* 

258 417 36 700 100 1 530 25 383 3 46 

E6b 
Fornuis 6 – 
Decoking* 

258 417 36 700 100 1 530 25 383 3 46 

E7 Decoking 1 165 417 33 100 50 690 50 690  - 

E8 Decoking 2 165 417 33 100 50 690 50 690  - 

E9 Decoking 3 165 417 33 100 50 690 50 690  - 

E10 Decoking 4 165 417 33 100 50 690 50 690  - 

E11 Decoking 5 165 417 33 100 50 690 50 690  - 

E12 Decoking 6 165 417 33 100 50 690 50 690  - 

E13 
Grondfakkel 
ECR 

500 8 760 670  613  613  - 
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Nummer 
Emissie-

punt 

Tempe-
ratuur 

(°C) 

Werkings-
uren 

(u/jaar) 

debiet 
(Nm³/u) 

Scenario A – Zonder SCR DeNOx 
Scenario B – Met SCR DeNOx 

verwachte emissie 

NOx 
concentratie 

(mg/Nm³) 

NOx vracht 
(kg/jaar) 

NOx 
concentratie 

(mg/Nm³) 

NOx vracht 
(kg/jaar) 

NH3 concentratie 
(mg/Nm³) 

NH3 vracht 
(kg/jaar) 

E14 
Torenfakkel 
ECR 

500 8 760 670  613  613  - 

E15 Stoomketel 1* 170 8 760 63 900 80 44 781 25 13 994 3 1 679 

E16 Stoomketel 2* 170 8 760 63 900 80 44 781 25 13 994 3 1 679 

E17 
WZI Thermal 
oxidizer 

300 8 760 1 100 100 964 100 964  - 

E18 
WZI 
Biotreatment 

20 8 760 38 300  -  -  - 

E19 
C5+/Pyoil 
opslag 

20 8 760 
10 –  

1 650 
 -  -  - 

E20/E21 
Tank 
Grondfakkel 

500 8 760 670  613  613  - 

Kade 2 Zeeschepen 250  4 200  5 590  5 590  - 

Kade 3 Binnenschepen 250  450  6 010  6 010  - 

TOTAAL     591 337  167 340  17 856 

* Stookinstallaties met rookgassen bij 3% O2 
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Tabel 7-18: Verwachte maximale emissies voor de beschouwde emissiepunten (puntbronnen) voor de parameters SO2, PM10, CO en organische stoffen (Geldig voor 
Scenario’s A en Scenario B) 

Nummer Emissiepunt 

SO2 

concen-
tratie 

(mg/Nm³) 

SO2 
vracht 

(kg/jaar) 

PM10 

concen-
tratie 

(mg/Nm³) 

PM10 
vracht 

(kg/jaar) 

CO 
concen-

tratie 
(mg/Nm³) 

CO 
vracht 

(kg/jaar) 

VOS 
concen-

tratie 
(mg/Nm³) 

VOS 
vracht 

(kg/jaar) 

benzeen 
concen-

tratie 
(mg/Nm³) 

benzeen 
vracht 

(kg/jaar) 

Buta-
dieen 

concen-
tratie 

(mg/Nm³) 

Butadieen 
vracht 

(kg/jaar) 

E1a Fornuis 1 – Productie*  - 5 3 950 25 19 752 5 3 950  -  - 
E2a Fornuis 2 – Productie*  - 5 3 950 25 19 752 5 3 950  -  - 

E3a Fornuis 3 – Productie*  - 5 3 950 25 19 752 5 3 950  -  - 

E4a Fornuis 4 – Productie*  - 5 3 950 25 19 752 5 3 950  -  - 

E5a Fornuis 5 – Productie*  - 5 3 950 25 19 752 5 3 950  -  - 
E6a Fornuis 6 – Productie*  - 5 3 950 25 19 752 5 3 950  -  - 

E1b Fornuis 1 – Decoking*  - 5 77 10 153 2 31  -  - 

E2b Fornuis 2 – Decoking*  - 5 77 10 153 2 31  -  - 

E3b Fornuis 3 – Decoking*  - 5 77 10 153 2 31  -  - 
E4b Fornuis 4 – Decoking*  - 5 77 10 153 2 31  -  - 

E5b Fornuis 5 – Decoking*  - 5 77 10 153 2 31  -  - 

E6b Fornuis 6 – Decoking*  - 5 77 10 153 2 31  -  - 

E7 Decoking 1  - 30 414 3 200 44 169  -  -  - 
E8 Decoking 2  - 30 414 3 200 44 169  -  -  - 

E9 Decoking 3  - 30 414 3 200 44 169  -  -  - 

E10 Decoking 4  - 30 414 3 200 44 169  -  -  - 

E11 Decoking 5  - 30 414 3 200 44 169  -  -  - 
E12 Decoking 6  - 30 414 3 200 44 169  -  -  - 

E13 Grondfakkel ECR  9  -  2 716  1 139  -  - 

E14 Torenfakkel ECR  9  -  2 716  1 139  -  - 
 Fugitieve emissies        43 500  609  500 

E15 Stoomketel 1*  - 1,5 840 25 13 994  -  -  - 

E16 Stoomketel 2*  - 1,5 840 25 13 994  -  -  - 

E17 WZI Thermal oxidizer  - 1,5 14 50 482 20 193 1 10 1 10 
E18 WZI Biotreatment  -  -  - 5 1 678  -  - 

E19 C5+/Pyoil opslag  -  -  - 20 16 1 0,77 1 0,02 

E20/E21 
Tankopslag 
Grondfakkel 

 9  -  2 716  1 139  -  - 

Kade 2 Zeeschepen  740  520  -  670  -  - 

Kade 3 Binnenschepen  200  140  -  180  -  - 

TOTAAL   967  29 000  421 060  73 539  620  510 

* Stookinstallaties met rookgassen bij 3% O2 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

7-45 

7.3.2.8 Totale emissies versus emissies Vlaanderen en NEC-plafonds 

De hoger berekende bijkomende emissies door Project One worden in onderstaande tabel 

vergeleken met de emissieplafonds die op basis van de NEC-richtlijn voor Vlaanderen gelden. 

De NEC-richtlijn (National Emission Ceilings), gepubliceerd in 2001 (2001/81/EG) en herzien in 2016 

(2016/2284/EU), legt afspraken vast inzake maximale emissies per EU-lidstaat. Om de luchtkwaliteit 

te verbeteren en effecten op gezondheid en natuur te remediëren werd binnen de EU afgesproken 

dat er voor elke lidstaat maximale emissies worden opgelegd voor 5 polluenten. Deze 

emissieplafonds per lidstaat werden voor het eerst vastgelegd voor 2010 en worden sindsdien 

geleidelijk verlaagd. In België is het emissieplafond verder verdeeld over de regio’s die elk instaan 

voor het bereiken van hun emissieplafond. 

Tabel 7-19: Emissies van Project One, vergeleken met emissies van geheel Vlaanderen 

 

* Bron: https://www.vmm.be/data/internationale-rapporteringen 

NEC-Emissies zijn exclusief internationale luchtvaart en internationale maritieme navigatie 

Volgens de vooropgestelde planning moet vanaf 2027 rekening worden gehouden met de emissies 

van Project One gedurende een geheel jaar. Daarom vergelijken we de emissies van Project One met 

de Vlaamse NEC-plafonds voor 2030.De tabel toont aan dat de bijkomende emissies van Project One 

voor NOx en PM2,5 ongeveer 0,2% van de NEC-plafonds voor 2030 zullen uitmaken. Voor de andere 

polluenten is de bijdrage lager.  

7.4 Selectie kritische polluenten 

7.4.1 Selectiecriteria 

Om het effect van emissies op de omgevingslucht te evalueren, worden dispersieberekeningen met 

het model IMPACT uitgevoerd. Deze modellering gebeurt voor de polluenten waarvan een relevant 

effect op de luchtkwaliteit wordt verwacht. Het betreft de polluenten met de grootste emissies en/of 

polluenten die om andere redenen extra aandacht vergen. Het richtlijnenboek Lucht (2012) legt de 

afspraken vast die gevolgd worden om de relevante polluenten te bepalen. 

Voor een polluent dienen impactberekeningen uitgevoerd te worden indien voldaan is aan één van 

onderstaande voorwaarden (tenzij men kan argumenteren dat andere criteria het niet noodzakelijk 

maken dat de polluent verder bestudeerd wordt): 

 

NEC-plafond Vlaanderen 

2030 

[kton/j] 

Project One Exploitatiefase 

[kton/j] 

Project One Exploitatiefase 

% tov NEC 2030 

NOx 71,8 0,167 0,2 % 

NH3 41,5 0,018 0,04 % 

SO2 32,5 0,001 0,003 % 

PM2,5 11,9 0,029 0,2 % 

VOS 58,7 0,074 0,1 % 
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1. De totale atmosferische emissievracht van de polluent op jaarbasis is groter dan de 

drempelvrachten voor opname in het integraal milieujaarverslag 

Onderstaande tabel geeft de totale emissievrachten weer voor de verschillende parameters. 

Tabel 7-20: Totale emissievracht op jaarbasis voor de verschillende polluenten   

 Emissies Exploitatiefase Drempelwaarde IMJV 

NOx vracht (ton/jaar) 167 50 

NH3 vracht (ton/jaar) 18 10 

SO2 vracht (ton/jaar) 1 100 

PM10 vracht (ton/jaar) 29 20 

CO vracht (ton/jaar) 421 200 

VOS vracht (ton/jaar) 74 20 

Benzeen vracht (ton/jaar) 0,6 0,1 

Butadieen vracht (ton/jaar) 0,5 - 

IMJV = Integraal Milieujaarverslag 

Voor de exploitatiefase liggen de emissies van NOx, NH3, PM10, CO, VOS en benzeen hoger dan 

de IMJV-drempelvrachten. Voor SO2 wordt de drempelvracht niet overschreden. Voor butadieen is 

geen drempelwaarde opgenomen in het integraal milieujaarverslag, en worden de effecten dus 

verder geëvalueerd.  

2. De polluent kan geïdentificeerd worden als een kritische parameter. Een kritische 

parameter is een parameter waarvoor de gemeten waarde in de omgeving groter is dan 80% 

van de milieukwaliteitsnorm 

In bepaalde delen van het studiegebied, nl. in het havengebied rechteroever, wordt 80% van de 

milieukwaliteitsnorm voor NO2 overschreden. Voor PM10 wordt 80% van de milieukwaliteitsnorm 

gerespecteerd, m.u.v. een lokale bron ten oosten van het projectgebied (overslagterrein), waar de 

milieukwaliteitsnorm wordt overschreden. In zo goed als het volledige gebied rechteroever wordt 

80% van de milieukwaliteitsnorm voor PM2,5 gerespecteerd. Het SO2-gemiddelde in de Antwerpse 

haven ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde. 

Op basis van de beschikbare achtergrondemissies worden NO2 en fijn stof (PM10) weerhouden als 

kritische parameters. SO2 wordt eveneens weerhouden omwille van de reeds aanwezige emissies 

in de haven van Antwerpen.  

3. Polluenten met volgende risicozinnen worden steeds mee bestudeerd: 

a. verdacht van het veroorzaken van kanker (H351) 

b. kan kanker veroorzaken (H350) 

c. kan genetische schade veroorzaken (H340) 

d. veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (H372) 

e. kan kanker veroorzaken bij inademing (H350i) 

f. kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (H360) 
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Tijdens de chemische kraakprocessen ontstaan, naast het beoogde ethyleen, als nevenproducten 

diverse koolwaterstoffen. De stoffen die in relevante mate ontstaan bestaan uit 2 tot 6 

koolstofatomen, hoewel in beperkte mate ook grotere koolwaterstoffen ontstaan, die in de 

zwaardere fracties (C5+-fractie en pyrolyse olie) verzameld worden. Deze stoffen kunnen in 

meerdere of mindere mate in bepaalde emissies voorkomen. Van deze koolwaterstoffen zijn 

benzeen (H340, H350, H372) en butadieen (H340, H350) de meest schadelijke. Alle andere zijn 

beduidend minder schadelijk of worden als niet schadelijk beschouwd. Daarom worden benzeen 

en butadieen weerhouden als indicatorparameters.  

4. De deskundige evalueert de relevantie van bovenstaande criteria samen met: 

a. manier van uitstoot; 

b. aanwezigheid van (gevoelige) bevolkingsgroepen in het studiegebied; 

c. aanwezigheid van fauna en flora in de directe omgeving; 

d. bij reeds bestaande structurele klachten of onrust. 

Gezien de aanwezigheid van natuurgebieden dient, naast de hogervermelde polluenten, een 

evaluatie te gebeuren van de verzurende en vermestende depositie. 

7.4.2 Geselecteerde polluenten 

Op basis van bovenstaande afwegingen besluiten we: 

• dispersiemodelleringen voor de exploitatiefase uit te voeren voor de parameters: NOx, SO2, PM10, 

CO, benzeen en butadieen. 

• een modellering van de vermestende depositie (NOx, NH3) uit te voeren ter evaluatie in de 

discipline Biodiversiteit. Voor NH3 bestaan geen grenswaarden voor de bescherming van de 

menselijke gezondheid (VLAREM II); deze parameter is enkel relevant in het kader van de 

evaluatie van de verzurende en vermestende depositie. 

• voor de groepsparameter VOS bestaan geen toetsingsnormen, een modellering van deze 

groepsparameter is daarom niet zinvol. Het effect wordt geëvalueerd voor de voornaamste 

indicatorparameters voor effecten op de gezondheid: butadieen en benzeen. 

• Voor benzeen wordt in dit hoofdstuk Lucht een toetsing gedaan van de bijdrage van Project 

One t.o.v. de luchtkwaliteitsdoelstellingen.  

• Voor butadieen is er geen wettelijke luchtkwaliteitsdoelstelling en kan deze toetsing dus niet 

uitgevoerd worden. De effecten op de gezondheid worden (zoals voor alle andere polluenten) 

wel verder geëvalueerd in de discipline Mens-Gezondheid. 

• Voor de aanlegfase wordt NOx als kritische polluent weerhouden. 

7.5 Effectbeschrijving en effectbeoordeling  

Voor de in voorgaande paragraaf geselecteerde polluenten worden hieronder de effecten op 

luchtkwaliteit geëvalueerd.  

7.5.1 Aanlegfase 

7.5.1.1 Emissies werfmachines en schepen 

7.5.1.1.1 Modelopbouw IMPACT 

Er werden dispersiemodelleringen uitgevoerd met behulp van het model IMPACT voor de parameter 

NOx. Onderstaande emissiepunten werden als bronnen aan het model toegevoegd, zijnde: 

• Emissies van werfmachines en voertuigen op het terrein (zie Tabel 7-6): de hoger berekende 

emissies (zie § 7.3.1.1) worden gespreid over puntbronnen verspreid over de werfzones: 5 

puntbronnen voor de kleinere, noordelijke werfzone, 10 puntbronnen voor de grotere, zuidelijke 

werfzone. 

• Scheepsemissies door scheepstransporten tijdens de aanlegfase (zie Tabel 7-7): lijnbronnen t.h.v. 

de vaarroutes. 
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De resultaten van de modellering tonen de cumulatieve impact van al deze bronnen. 

Er werd gebruik gemaakt van de meteogegevens van 2012 aangezien dit klimatologisch als een 

relatief normaal jaar beschouwd wordt (cfr. handleiding IMPACT). De selectie van het meetstation 

gebeurt in het model automatisch op basis van de ligging van de bronnen. In dit geval werd het 

meetstation ‘Antwerpen – Luchtbal’ geselecteerd.  

Verkeersemissies als gevolg van het dagelijkse woon-werkverkeer van het werfpersoneel en als gevolg 

van vrachtwagentransporten worden afzonderlijk berekend via IMPACT.  

7.5.1.1.2 Toetsing berekende effecten 

De luchtkwaliteitsdoelstellingen voor stikstofoxiden opgenomen in VLAREM II worden in 
onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 7-21: Grenswaarden NOx (bron: VMM) 

  Onderwerp Middelingstijd Doelstelling 

NO2 

Grenswaarden voor 1 uur  
max. 18 overschrijdingen per jaar 

(P99,8) 

200 µg/m³ 

bescherming gezondheid  

 1 jaar 40 µg/m³ 

Alarmdrempel Gedurende 3 opeenvolgende uren 400 µg/m³ 

NOx 
Kritiek niveau voor bescherming 

vegetatie 
1 jaar 30 µg/m³ 

 

De jaargemiddelde NO2-immissie werd rechtstreeks in IMPACT berekend aan de hand van de 

chemische module die de chemische interactie van NOx met ozon in rekening brengt. Om enkel de 

NO2-concentratie van het project te berekenen werd de totale NO2-concentratie (achtergrond + 

project) verminderd met de NO2-achtergrondconcentratie. Er werd een NO/NOx-verhouding in de 

emissies van 95% verondersteld (standaardwaarde), en dus een NO2/NOx-verhouding van 5%.  

Er werden berekeningen uitgevoerd voor de gemiddelde emissie gedurende de 3 jaar en 8 maanden 

van de aanlegfase en voor de periode met de hoogste verwachte emissie (dec 2023 – nov 2024).  

In onderstaande figuur wordt de jaargemiddelde NO2-immissieconcentraties weergegeven voor beide 

scenario’s. 
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jaar met hoogste emissie                                                       gemiddelde over de gehele aanlegfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

Geel 0,4 à 1,2 µg/m³ 1 à 3 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Oranje 1,2 à 4,0 µg/m³ 3 à 10 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Rood > 4,0 µg/m³ > 10 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Figuur 7-12: Jaargemiddelde immissiebijdrage NO2 aanlegfase 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten m.b.t. de jaargemiddelde bijdrage voor NO2 

ten opzichte van de jaargemiddelde norm (40 µg/m³).  

Tabel 7-22: Overzicht effecten m.b.t. de jaargemiddelde NO2-immissie in de aanlegfase gedurende het jaar met 
de hoogste emissie 

effectscore omschrijving effect concentratie locatie (zie kaart) 

0 verwaarloosbaar < 0,4 µg/m³ Vanaf 0,5 à 1 km van het terrein  

-1 beperkt negatief 0,4 à 1,2 µg/m³ Tot op 0,5 à 1 km van het terrein 

-2 Negatief 1,2 à 4 µg/m³ Kanaaldok (enkel zeer lokaal) 

-3 aanzienlijk negatief > 4 µg/m³ - 

 

De beschreven effecten zijn tijdelijk gedurende de aanlegfase (3 jaar en 8 maanden). Ze houden 

reeds rekening met het gebruik van voertuigen/machines van Stage IV of beter voor alle middelzware 

en zware voertuigen/machines (tussen 56 en 560 kW). Ongeveer drie kwart van de ingezette 

voertuigen/machines behoort tot deze categorie. Voor de lichtere types (onder 56 kW) is er weinig of 

geen verschil i.f.v. de leeftijd van de machines. Deze zijn pas vanaf Stage V aan strengere emissie-

eisen onderworpen. Er worden geen machines zwaarder dan 560 kW ingezet. 

De zone met negatieve effecten (-2) ligt op het bedrijfsterrein en zeer lokaal boven het Kanaaldok. De 

zone met beperkte negatieve effecten (-1) reikt tot op 0,5 à 1 km van het terrein. Binnen deze afstand 

zijn beperkte delen van de natuurgebieden Galgenschoor en Opstalvallei gelegen, maar geen 

woonzones. 

Ter hoogte van de natuurgebieden die een effect ondervinden ligt de totale NO2-luchtverontreiniging 

lager dan 80% van de milieukwaliteitsnorm. 

7.5.1.2 Wegverkeersemissies  

Voor de berekening van de verkeersemissies en -immissies wordt beroep gedaan op het model 

IMPACT. De verkeerscijfers werden overgenomen uit de discipline Mobiliteit. De modelopbouw en 

gebruikte inputgegevens voor de berekeningen zijn opgenomen in Bijlage 6.2. 

In onderstaande tabel worden de resultaten van de modellering voor de aanlegfase samengevat. De 

jaargemiddelde projectbijdrage (t.t.z. concentratieverhoging na aftrek van de achtergrondwaarden) 

werd berekend voor de parameter NO2 en getoetst ten opzichte van de jaargemiddelde norm.  

De resultaten tonen aan dat de bijdrage quasi overal minder dan 1% bedraagt ten opzichte van de 

jaargemiddelde norm voor NO2. De impact van de bijkomende verkeersgeneratie kan dus als 

verwaarloosbaar (0) beschouwd worden. Het verder detailleren van het model met tunnelbestanden 

is, gelet op de impact, weinig zinvol.  
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Tabel 7-23: Projectbijdrage ten gevolge van de wegverkeersgeneratie in de aanlegfase 

Naam 
Projectbijdrage NO2 

jaargem (µg/m³) 
% bijdrage t.o.v. jaargem norm NO2 

(40 µg/m³) 

Scheldelaan Noord (noordelijk 
t.o.v IOB 

<0,2 <0,5% 

Scheldelaan Midden (zuidelijk 
t.o.v. IOB) 

<0,2 <0,5% 

Scheldelaan Zuid (voorbij knoop 
R2) 

<0,2 <0,5% 

R2 - tss knoop Scheldelaan en 
knoop A12 

<0,2 <0,5% 

R2  knoop Scheldelaan 0,2 - 0,4 0,5 - 1% 

A12-noord <0,2 <0,5% 

7.5.2 Exploitatiefase 

In de bespreking hierna worden de effecten in de exploitatiefase polluent per polluent in kaart 

gebracht. 

7.5.2.1 Modelopbouw IMPACT 

Er werden dispersiemodelleringen uitgevoerd met behulp van het model IMPACT. Alle hogervermelde 

emissiepunten die als relevant werden weerhouden, werden als bronnen aan het model toegevoegd, 

zijnde: 

• Schoorstenen ECR, stoomketels en waterzuivering: puntbronnen; daar de schoorstenen van de 

6 kraakfornuizen 2 aan 2 op zeer korte afstand van elkaar gebouwd worden, zullen de 

emissiepluimen zich onmiddellijk na het emissiepunt samenvoegen en zal de pluimstijging en 

dispersie als één gezamenlijke pluim gebeuren; de emissies van de 6 kraakfornuizen is daarom 

als 3 gecombineerde schoorstenen in het model ingegeven. 

• Fakkels: puntbronnen; 

• Fugitieve emissies ECR: oppervlaktebronnen; 

• Op- en overslagemissies: puntbronnen; 

• Verkeersemissies scheepvaart: puntbronnen (aangemeerd) en lijnbronnen (varend). 

De inputgegevens voor het model zijn weergegeven in Bijlage 6.3. 

De resultaten van de modellering tonen de cumulatieve impact van al deze bronnen. 

Er werd gebruik gemaakt van de meteogegevens van 2012, zoals aanbevolen in de handleiding van 

het IMPACT-model. De selectie van het meetstation gebeurt in het model automatisch op basis van 

de ligging van de bronnen; in dit geval is dit het meetstation ‘Antwerpen – Luchtbal’.  

7.5.2.2 Stikstofoxiden  

De doelstellingen voor stikstofoxiden opgenomen in VLAREM II zijn weergegeven in Tabel 7-21. 
 

De jaargemiddelde NO2-immissie werd rechtstreeks in IMPACT berekend aan de hand van de 

chemische module die de chemische interactie van NOx met ozon in rekening brengt. Om enkel de 

NO2-concentratie van het project te berekenen, werd de totale NO2-concentratie (achtergrond + 

project) verminderd met de NO2-achtergrondconcentratie. Er werd een NO/NOx-verhouding van 95% 

verondersteld (standaardwaarde).  
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Zoals eerder aangegeven (zie § 7.3.2.1.2) evalueren we het effect van de NOx-emissies voor 2 

scenario’s: 

1. NOx-emissies in overeenstemming met de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's), 

door toepassing van voorgeschakelde reductietechnieken zoals low-NOx-branders; 

2. NOx-emissies die verder gaan dan de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's), door 

toepassing van voorgeschakelde reductietechnieken zoals low-NOx-branders gecombineerd met 

een nageschakelde SCR-DeNOx gaszuivering (zie verder); de combinatie van deze technieken 

bereikt een lager emissieniveau dan voor elke BBT-techniek afzonderlijk. 

 

Het doel hiervan is om het verschil tussen beide scenario’s duidelijk te maken. Project One heeft 

beslist Scenario B uit te voeren, met name de toepassing van een combinatie van technieken 

waarmee een lager emissieniveau bereikt wordt dan voor elke BBT-techniek afzonderlijk. 
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7.5.2.2.1 Exploitatiefase - Scenario A: Zonder bijkomende SCR-DeNOx-
gaszuivering 

We geven voor Scenario A een korte evaluatie op basis van de gemodelleerde jaargemiddelde 

bijdrage. 

 

Legende: 

Geel 0,4 à 1,2 µg/m³ 1 à 3 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Oranje 1,2 à 4,0 µg/m³ 3 à 10 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Rood > 4,0 µg/m³ > 10 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Figuur 7-13: Jaargemiddelde immissiebijdrage NO2 voor de exploitatiefase - Scenario A 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten m.b.t. de jaargemiddelde bijdrage voor NO2 

ten opzichte van de jaargemiddelde norm (40 µg/m³). 

Er worden geen aanzienlijke negatieve effecten verwacht. De zone met een negatief effect (-2) reikt 

tot op 1,5 à 2 km ten noordoosten van de site, maar raakt niet aan de woonzone van Berendrecht. De 

zone met een beperkt negatief effect (-1) omvat Berendrecht en een deel van Zandvliet in België en 

reikt tevens tot over de Belgisch-Nederlandse grens, zonder echter aan woonzones in Nederland te 

raken.  
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Ter hoogte van delen van de Haven wordt 80% van de milieukwaliteitsnorm voor NO2 overschreden; 

dit is niet het geval ter hoogte van de woongebieden.  

Tabel 7-24: Overzicht effecten m.b.t. de jaargemiddelde NO2-immissie in de exploitatiefase – Scenario A 

Effectscore Omschrijving effect Concentratie Locatie (zie kaart) 

0 verwaarloosbaar < 0,4 µg/m³ vanaf 1 à 7 km van het projectgebied  

-1 (geel) beperkt negatief 0,4 à 1,2 µg/m³ 

woonkernen: Berendrecht, Zandvliet 
(deels) 
natuurgebieden: Galgenschoor (deels), 
Schelde- en Durmeëstuarium (deels), 
Opstalvallei, Brabantse Wal (NL - 
deels). 

-2 (oranje) negatief 1,2 à 4 µg/m³ 
woonkernen: - 
natuurgebieden: Opstalvallei (deels) 

-3 (rood) aanzienlijk negatief > 4 µg/m³ - 

7.5.2.2.2 Exploitatiefase - Scenario B: Met bijkomende SCR-DeNOx-gaszuivering 

Zoals hoger toegelicht, wordt door het kiezen voor het plaatsen van bijkomende SCR-DeNOx-

gaszuivering op de 8 voornaamste schoorstenen een emissiereductie voor NOx gerealiseerd van 

591 ton NOx/jaar (Scenario A, zonder SCR-DeNOx) naar 167 ton/jaar (Scenario B, met SCR-

DeNOx). De emissies van Project One worden hiermee dus met 72% verlaagd (zie § 7.3.2.7). 

Dit resulteert in onderstaande verlaagde effecten. 

Jaargemiddelde 

In onderstaande figuren worden de jaargemiddelde NO2-immissieconcentraties weergegeven voor 

exploitatiefase – Scenario B. 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

7-55 

  

Legende: 

Geel 0,4 à 1,2 µg/m³ 1 à 3 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Oranje 1,2 à 4,0 µg/m³ 3 à 10 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Rood > 4,0 µg/m³ > 10 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Figuur 7-14: Jaargemiddelde immissiebijdrage NO2 voor de exploitatiefase – Scenario B 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten m.b.t. de jaargemiddelde bijdrage voor NO2 

ten opzichte van de jaargemiddelde norm (40 µg/m³). 

Er worden geen aanzienlijke negatieve effecten verwacht.  

De zone met een negatief effect (-2) bevindt zich enkel boven het Kanaaldok.  

De zone met een beperkt negatief effect (-1) reikt tot op ca. 2 km, en raakt niet aan de meest 

nabijgelegen woonkern van Berendrecht; 

Ter hoogte van delen van de Haven wordt 80% van de milieukwaliteitsnorm voor NO2 overschreden, 

dit is niet het geval ter hoogte van de woongebieden (zie § 7.2.1).  



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

7-56 

Tabel 7-25: Overzicht effecten m.b.t. de jaargemiddelde NO2-immissie in de exploitatiefase – Scenario B 

Effectscore Omschrijving effect Concentratie Locatie (zie kaart) 

0 verwaarloosbaar < 0,4 µg/m³ vanaf 0 à 2 km van het projectgebied  

-1 (geel) beperkt negatief 0,4 à 1,2 µg/m³ 
woonkernen: - 
natuurgebieden: Opstalvallei (deels) 

-2 (oranje) negatief 1,2 à 4 µg/m³ 
pluimmaximum: 3,0 µg/m³  
woonkernen: - 
natuurgebieden: - 

-3 (rood) aanzienlijk negatief > 4 µg/m³ 
woonkernen: - 
natuurgebieden: - 

 

Percentielen - piekwaarden 

Bovenstaande methode voor de berekening van de jaargemiddelde NO2-concentraties is niet 

toepasbaar voor percentielen van NO2. De combinatie van percentielberekeningen met ozonchemie 

maakt het niet mogelijk om een kant-en-klaar recept te geven voor de visualisatie van de 

percentielconcentraties van enkel de projectbijdrage. Dit is ook de reden waarom er voor 

percentielwaarden geen rechtstreekse link gelegd wordt naar het nemen van milderende 

maatregelen. 

Daarom werd voor de berekening en beoordeling van het P99,8-percentiel voor NO2 een informatieve 

benadering gebruikt – conform de handleiding van IMPACT – waarbij de NOx-concentratie berekend 

werd voor dat percentiel (zonder achtergrond) en nadien vermenigvuldigd met een factor 0,6. 

Tabel 7-26: Overzicht effecten m.b.t. het 99,8-percentiel voor NO2 in de exploitatiefase -Scenario B 

Effectscore Omschrijving effect Concentratie Locatie (zie kaart) 

0 verwaarloosbaar < 2 µg/m³ Vanaf 8 à 12 km van het projectgebied. 

-1 beperkt negatief 2 à 10 µg/m³ Tot op 8 à 12 km van het projectgebied. 

-2 negatief 10 à 40 µg/m³ 
Enkel projectgebied en beperkte aangrenzende 
zone boven Kanaaldok. 

-3 aanzienlijk negatief > 40 µg/m³ 
Enkel op de site ter hoogte van zuidelijk deel 
projectgebied. 
Pluimmaximum: 127 µg/m³ (op de site zelf) 

 

Op basis van het 99,8-percentiel, dat de 19 hoogste uurwaarden per jaar in rekening brengt, is er een 

beperkt negatief effect (-1) te verwachten tot op 8 à 12 km van de site. Negatieve effecten (-2) buiten 

het terrein beperken zich tot het zuidelijk deel van het projectgebied en een beperkte aangrenzende 

zone boven het Kanaaldok. 
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7.5.2.3 Zwaveldioxiden 

De doelstellingen voor zwaveldioxiden opgenomen in VLAREM II worden in onderstaande tabel 

weergegeven. 

Tabel 7-27: Grenswaarden SO2 (bron: VMM) 

 
Onderwerp Middelingstijd Doelstelling 

SO2 

Grenswaarde voor 
bescherming gezondheid 

1 uur 
350 µg/m³; max. 24 

overschrijdingen per jaar (P99,7) 

1 dag 
125 µg/m³; max. 3 

overschrijdingen per jaar (P99,2) 

Alarmdrempel 
Gedurende 3 

opeenvolgende uren 
500 µg/m³ 

Kritiek niveau voor 
bescherming vegetatie 

Jaar en winterseizoen* 20 µg/m³ 

* Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart 

Project One zorgt slechts voor zeer beperkte bijkomende SO2-emissievracht (<1 ton/jaar, zie Tabel 

7-18). 

De jaargemiddelde bijdrage, het 99,2-percentiel (dag) en 99,7-percentiel (uur) voor SO2 werden 

gemodelleerd voor de exploitatiefase. De concentraties in de pluimmaxima bedragen respectievelijk: 

Tabel 7-28: Overzicht effecten m.b.t. SO2 voor de exploitatiefase 

Parameter 
Bijdrage 

Project One 
Luchtkwaliteits-

doelstelling 

Bijdrage (%) 
t.o.v. 

doelstelling 
Evaluatie 

Gezondheid     

99,7-percentiel 

(uur) 
6,5 µg/m³ 350 µg/m³ 1,9 % 

Beperkt negatief  

(-1) 

99,2-percentiel 

(dag) 
4,6 µg/m³ 125 µg/m³ 3,7 % 

Beperkt negatief  

(-1) 

Vegetatie     

Jaargemiddelde 0,17 µg/m³ 20 µg/m³ 0,9 % 
Verwaarloosbaar 

(0) 

 

De effecten zijn zeer lokaal en toe te schrijven aan de emissies van de schepen. De concentraties 

liggen onder 1% voor het jaargemiddelde en tussen 1 en 5% voor de grenswaarden voor de 

percentielwaarden. Het effect is verwaarloosbaar (0) tot beperkt negatief (-1) en doet zich enkel voor 

nabij de site (Kanaaldok).  
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7.5.2.4 Koolstofmonoxide (CO) 

De doelstellingen voor CO opgenomen in VLAREM II worden in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 7-29: Grenswaarden CO (bron: VMM) 

  Onderwerp Middelingstijd Doelstelling 

CO Grenswaarde Hoogste 8-uurgemiddelde van een dag 10 mg/m³ 

 

De jaargemiddelde bijdrage voor CO werd gemodelleerd voor de exploitatiefase: de concentratie in 

het pluimmaximum bedraagt 4,9 µg/m³ (ofwel 0,005 mg/m³). De hoogste uurwaarde bedraagt 0,05 

mg/m³. Dit is minder dan 1% ten opzichte van de grenswaarde. De effecten zijn verwaarloosbaar (0).  

7.5.2.5 Fijn stof 

De doelstellingen voor fijn stof (PM10, PM2,5) opgenomen in VLAREM II worden in onderstaande tabel 

weergegeven. 

Tabel 7-30: Grenswaarden PM10 en PM2,5 (bron: VMM) 

  Onderwerp Middelingstijd Doelstelling 

PM10 Grenswaarde 

1 dag 50 µg/m³; max. 35 overschrijdingen per jaar (P90) 

1 jaar 40 µg/m³ 

  Onderwerp Middelingstijd Doelstelling 

PM2,5 Grenswaarde 1 jaar 

25 µg/m³ vanaf 2015 

20 µg/m³ vanaf 2020 

 

De jaargemiddelde bijdrage voor PM10 werd gemodelleerd voor de exploitatiefase. De PM2,5-fractie is 

per definitie steeds kleiner dan de PM10-fractie (aangezien de PM2,5-fractie een onderdeel is van de 

PM10-fractie). Als worst case benadering kan de PM10-concentratie getoetst worden aan de PM2,5-

grenswaarde.  

Het pluimmaximum bedraagt 0,19 µg/m³, dit is minder dan 1% t.o.v. de grenswaarden voor zowel 

PM10 als PM2,5. De effecten zijn verwaarloosbaar (0).  

7.5.2.6 Vluchtige organische stoffen (VOS) 

7.5.2.6.1 Algemeen 

De emissies van Project One voor VOS in de exploitatiefase werden ingeschat op ca. 74 ton/jaar (zie  

§ 7.3.2.7). De voornaamste emissiebronnen zijn: 

• ECR – Fornuizen:   23,9 ton/jaar 

• ECR – Fugitieve emissies:  43,5 ton/jaar 

 
Deze emissies dragen bij tot volgende effecten: 
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• Mogelijke directe effecten van schadelijke stoffen die in de emissies aanwezig zijn. Het betreft 

vooral benzeen en butadieen. Deze effecten worden verder besproken per polluent en vooral in de 

discipline Mens-Gezondheid geëvalueerd. 

• Secundaire effecten door de rol die VOS spelen in (foto)chemische omzetting tussen diverse 

polluenten in de atmosfeer die aanleiding geven tot vorming van onder meer ozon (ozon-smog). 

De bijdrage van de emissies van Project One aan dit effect kan niet geëvalueerd worden via de 

modelberekeningen met het IMPACT model, vanwege de complexe wisselwerking tussen 

verschillende polluenten en de invloed van andere parameters, zoals temperatuur en zonlicht. 

Hierdoor kan dit effect niet zinvol gekwantificeerd worden (zie ook § 7.5.2.7.2). 

 
De beperking van deze emissies is daarbij wel van belang. Voor elk van de emissiebronnen zijn 
maatregelen genomen om de emissies te beperken, zodat de emissies voldoen aan de toepasselijke 
emissiegrenswaarden en BBT en ook rekening wordt gehouden met de tot de overheid gerichte 
milieukwaliteitsnorm. 

7.5.2.6.2 Specifieke vluchtige organische stoffen 

De doelstellingen voor benzeen opgenomen in VLAREM II worden in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 7-31: Grenswaarden benzeen (bron: VMM) 

  Onderwerp Middelingstijd Doelstelling 

Benzeen Grenswaarde 1 jaar 5 µg/m³ 

Benzeen Grenswaarde 1 jaar 50 µg/m³ als P98 

 

De jaargemiddelde immissieconcentratie werd gemodelleerd voor de exploitatiefase. In het punt van 

maximale impact, ter hoogte van de ECR, bedraagt de concentratie 0,65 µg/m³. Ten opzichte van de 

jaargemiddelde grenswaarde zijn er enkel in de directe omgeving van het bedrijfsterrein, ter hoogte 

van de ECR, beperkte negatieve effecten (-1) te verwachten. In de omliggende woon- en 

natuurgebieden is het effect verwaarloosbaar (0). 

In de discipline Mens-Gezondheid wordt deze parameter verder geëvalueerd.  
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Legende: 

Geel 0,05 à 0,15 µg/m³ 1 à 3 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Oranje 0,15 à 0,5 µg/m³ 3 à 10 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Rood > 0,5 µg/m³ > 10 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling 

Figuur 7-15: Jaargemiddelde immissiebijdrage benzeen voor de exploitatiefase.  

 

Voor butadieen gelden geen luchtkwaliteitsnormen. De evaluatie gebeurt in de discipline Mens-

Gezondheid op basis van wetenschappelijke advieswaarden.  

7.5.2.7 Secundaire effecten 

De directe (primaire) effecten van de emissies op de immissieconcentraties van de polluenten zijn 

geëvalueerd in bovenstaande paragrafen. Daarnaast doen zich ook secundaire effecten voor, die het 

gevolg zijn van omzettingen in de omgevingslucht, waarbij de primaire polluenten reageren tot andere 

secundaire polluenten. 
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7.5.2.7.1 Omzetting NO/NO2 

De emissie van NOx uit de schoorstenen gebeurt vooral als NO (stikstofmonoxide). In de atmosfeer 

wordt NO omgezet in NO2. Als vuistregel wordt aangenomen dat binnen een afstand van een tiental 

kilometer deze omzetting in de grootteorde van 60% ligt (MER Richtlijnenboek Lucht, 2012), maar 

aspecten zoals aanwezigheid van andere polluenten, temperatuur, … spelen hierbij een rol. Met de 

fotochemische omzetting van NO naar NO2 wordt in het toegepaste berekeningsmodel (IMPACT) 

rekening gehouden. Dit secundaire effect is dus mee beschouwd in de eerder uitgevoerde evaluatie 

voor NO2. Daarbij werd de default aanname van het IMPACT-model gebruikt voor de verhouding 

NO/NO2 in de rookgassen: 95% NO en 5% NO2. 

7.5.2.7.2 Vorming van ozon 

Ozon is een polluent die vrijwel niet geëmitteerd wordt door menselijke activiteiten. Ozon die op 

leefniveau in de omgevingslucht voorkomt, wordt gevormd door reacties tussen enkele polluenten 

zoals VOS, NOx en CO onder invloed van zonlicht. Het aandeel van een bepaalde emissiebron in de 

complexe ozon-vorming is moeilijk te bepalen, daar het vooral de combinatie van diverse emissies is 

die aanleiding geeft tot dit secundair effect, waarbij er geen duidelijke relatie meer is tussen bepaalde 

emissiebronnen en effecten op korte of langere afstand. Het aandeel van een emissiebron (of groep 

van emissiebronnen) is daardoor niet zinvol te kwantificeren.  

7.5.2.7.3 Eutrofiërende en verzurende depositie 

Emissies van vooral NOx, NH3 en SO2 worden in de atmosfeer omgezet in verzurende en 

vermestende (of eutrofiërende) verbindingen die via regendruppels (natte depositie) of door direct 

contact (droge depositie) uit de atmosfeer neerslaan op bomen, gewassen, gebouwen, … Deze 

depositie geeft aanleiding tot effecten (verdringen van soorten die gespecialiseerd zijn in nutriënt-

arme biotopen, schade aan verzuringsgevoelige soorten, …), vooral in een aantal biotopen in 

natuurgebieden die hiervoor gevoelig zijn. 

Deze depositie wordt berekend met het dispersiemodel (IMPACT voor Vlaanderen en AERIUS voor 

Nederland) en de resultaten worden weergegeven en geëvalueerd in Hoofdstuk 11 Biodiversiteit.  

7.5.2.7.4 Vorming van fijn stof 

Fijn stof in de omgevingslucht is deels het gevolg van diverse stofemissies, maar ook deels van de 

omzetting van gasvormige polluenten in fijne stofdeeltjes. De omzettingsmechanismen zijn vrij 

complex. Het aandeel van een bepaalde emissiebron in deze vorming van fijn stof is moeilijk te 

bepalen, daar het vooral de combinatie van diverse emissies is die aanleiding geeft tot dit secundair 

effect, waarbij er geen duidelijke relatie meer is tussen bepaalde emissiebronnen en effecten op korte 

of langere afstand. Het aandeel van een emissiebron (of groep van emissiebronnen) in de vorming 

van fijn stof is daardoor niet zinvol te kwantificeren. 

7.5.2.8 Verkeersemissies 

Wegverkeer 

De projectbijdrage werd berekend voor de wegverkeersemissies in de aanlegfase (zie § 7.5.1.2). 

Hieruit bleek dat de bijdrage minder dan 1% bedroeg ten opzichte van de jaargemiddelde norm voor 

NO2. 

De verwachte verkeersgeneratie in de exploitatiefase ligt beduidend lager t.o.v. de verkeersgeneratie 

in de aanlegfase. Dit betekent dat ook in de exploitatiefase enkel verwaarloosbare effecten (0) 

verwacht worden afkomstig van het wegverkeer.  
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Scheepvaart 

De emissies van het scheepvaartverkeer zijn mee geëvalueerd in de hoger besproken 

effectberekeningen met het IMPACT-model (samen met de emissies van schoorstenen, fakkels, 

diffuse emissies, …). 

7.6 Cumulatieve effecten 

7.6.1 Kaaimuur 

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft een omgevingsvergunning bekomen voor de aanleg van een 
nieuwe kaaimuur. De werken voor de aanleg van deze kaaimuur zijn gestart in maart 2021. De 
gegevens in voorliggend rapport zijn gebaseerd op het MER dd. 02/06/2020, opgemaakt door Antea 
in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen.  

7.6.1.1 Tijdens aanlegfase 

De aanlegfase van de kaaimuur ter hoogte van het kanaaldok B2, tussen insteekdokken 1 en 2, zal 
wellicht gedeeltelijk overlappen met de aanlegfase van Project One. Tijdens de aanlegfase van beide 
projecten kunnen cumulatieve effecten optreden.  
 
In het MER voor de aanleg van de kaaimuur zijn volgende gegevens vermeld: 

• De totale uitvoeringstermijn voor de kaaimuurwerken wordt ingeschat op ca. 33 kalendermaanden. 

• Voor de afvoer van baggerspecie werd gerekend op ca. 1-3 schepen per dag. Voor de 

baggeractiviteit zelf werd worst case aangenomen dat 3 baggerschepen gedurende 1 jaar binnen 

het projectgebied aanwezig zullen zijn. In werkelijkheid zal het wellicht een combinatie zijn van 

baggerschepen en baggerpontons, waarbij het plausibel is dat 3 stuks gelijktijdig aan het baggeren 

zijn. De uitstoot van een baggerschip is merkelijk hoger dan dat van een baggerponton, waardoor 

de berekening met 3 baggerschepen als worst case kan aanzien worden. 

• In de discipline Biodiversiteit werd rekening gehouden met NOx emissies van 3,1744 kg/h en SO2 

emissies van 0,12490 kg/h per schip voor de berekening van verzurende en vermestende 

deposities. Deze emissies liggen in dezelfde grootteorde als de emissiefactoren die gehanteerd 

werden in voorliggend MER voor binnenschepen.  

• Het aantal werkingsuren per jaar is niet vermeld. Indien we uitgaan van een werkregime aan 12u/d 

gedurende 250 dagen per jaar, bedraagt de jaaremissie ca. 28 ton NOx/j en ca. 1 ton SO2/j voor 3 

schepen.  

De emissies tijdens de aanlegfase van Project One zijn voornamelijk toe te schrijven aan 
werfmachines en voertuigen (o.a. grondverzet) op de site en liggen in de grootteorde van 17,3 à 
24,4 ton NOx/j. Het effect van deze emissies is beperkt negatief (-1) en reikt tot op 0,5 à 1 km van de 
site. Gedurende maximaal 1 jaar zullen er cumulatieve effecten zijn met de emissies van de 
baggerschepen die aan de constructie van de kaaimuur werken. Aangezien de verwachte emissies 
van de baggerschepen in dezelfde grootte-orde liggen als de verwachte emissies van de aanlegfase 
van Project One kan de invloedszone van de cumulatieve emissies toenemen. Er kunnen beperkt 
negatieve effecten (-1) verwacht worden gedurende 1 jaar tot op maximaal 1,5 km van de site. 

7.6.1.2 Tijdens exploitatiefase 

Zodra de bouw van de kaaimuur (deels) afgewerkt is, kan hij in gebruik genomen worden ten 
behoeve van de verdere aanlegwerken van Project One. Op dat ogenblik worden geen cumulatieve 
effecten meer verwacht, integendeel, de kaaimuur zal voor extra aanlegplaatsen zorgen en de 
aanvoer van materialen per schip bevorderen. 
 
In het MER voor de kaaimuur werd ingeschat dat de nieuwe kaaimuur voor een verhoging van het 
aantal schepen met ca. 1% t.o.v. het totaal aantal schepen dat jaarlijks verwerkt wordt in de haven zal 
zorgen.  
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Gezien er zich tevens geen woningen in de directe omgeving van het projectgebied bevinden, werd 
deze impact als verwaarloosbaar tot hooguit beperkt negatief (0/-1) beoordeeld. De nieuwe kaaimuur 
zal vooral gebruikt worden door schepen van IOB alsook op termijn mogelijk door andere bedrijven en 
door andere schepen op speciale vraag (mits het bekomen van vergunningen voor en het bouwen 
van de nodige laad- en losinfrastructuur). De emissies van de schepen van Project One werden in 
voorliggend MER mee geëvalueerd. 

7.7 Ontwikkelingsscenario's 

7.7.1 ECA 

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het Complex Project “Realisatie 
van extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen” (afgekort ECA). De 
doelstelling van het project is drieledig: extra containerbehandelingscapaciteit creëren, bijhorende 
industriële/logistieke terreinen ontwikkelen op het havenplatform en de aanleg van een multimodale 
ontsluiting tot op het hoofdverkeersnet. Op 31/01/2020 werd door de Vlaamse regering na het 
afronden van het Strategisch milieueffectrapport desbetreffend een Voorkeursbesluit genomen. Het 
Voorkeursbesluit werd aangevochten met een annulatieberoep bij de Raad van State. Hoewel nog 
geen arrest werd geveld, is het publiek gemaakt dat de Auditeur bij de Raad van State van oordeel is 
dat het Voorkeursbesluit aangetast is door een onwettigheid en vernietigd moet worden. 

De realisatie van het complex project ECA zou zorgen voor een bijkomende NOx-uitstoot, als gevolg 

van de extra zeeschepen, containerbehandeling, wegverkeer, binnenvaart en spoorverkeer. Volgens 

het strategisch MER voor ECA (dd. 27/09/2019) ligt de totale verwachte uitstoot worst case voor alle 

deelprojecten van het voorkeursalternatief in de grootteorde van 1 407 ton NOx/j. Deze uitstoot vindt 

plaats in een aantal zones verspreid over het havengebied, zowel op de linker- als rechteroever van 

de Schelde. Indien de voorgestelde milderende maatregelen geïmplementeerd worden, kan de 

uitstoot gehalveerd worden. De realisatie van de milderende maatregelen, die in het strategisch MER 

voor het ECA-project werden vermeld, wordt momenteel verder onderzocht en zal concreet worden 

gemaakt bij het vragen van vergunningen voor de deelprojecten van het complex project.  

Project One zorgt voor een bijkomende NOx-uitstoot in de grootteorde van 167 ton NOx/j, wat 

beduidend lager ligt dan de extra emissies die verwacht worden bij realisatie van ECA. 

Op basis van de momenteel beschikbare gegevens (er is enkel een strategisch MER) is het niet 

zinvol een evaluatie te maken van waar en hoe deze cumulatieve effecten zouden optreden. 

Dergelijke berekeningen zullen gebeuren tijdens de vergunningsprocedures voor de concrete 

deelprojecten van ECA. 

7.7.2 Oosterweel 

Het projectgebied bevindt zich op ongeveer 10 km t.o.v. de locatie waar de Oosterweelverbinding 

moet komen. Voor de afwikkeling van het verkeer tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding is 

er mogelijk een wisselwerking met de aanlegfase van Project One, vooral t.h.v. de Oosterweel-werf. 

Hiervoor verwijzen we naar de discipline Mobiliteit. 

Ter hoogte van het projectgebied van Project One wordt er geen relevante onderlinge impact 

verwacht voor de discipline Lucht. De effecten op luchtkwaliteit zullen niet significant verschillen voor 

dit ontwikkelingsscenario. 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

7-64 

7.8 Milderende maatregelen 

7.8.1 Projectgeïntegreerde maatregelen 

We verwijzen naar § 7.3 voor een beschrijving van de emissiereducerende maatregelen die 

geïntegreerd werden in dit project. Samengevat worden volgende maatregelen voorzien: 

Voor de aanlegfase: 

• Het gebruik maken van voertuigen/machines van Stage IV of beter voor alle middelzware en 

zware voertuigen/machines (vanaf 56 tot 560 kW).  

• Ongeveer drie kwart van de ingezette voertuigen/machines behoort tot deze categorie.  

• Voor de lichtere types (onder 56 kW) is er weinig of geen verschil i.f.v. de ‘Stage’ van de 

machines. Deze zijn pas vanaf Stage V (types vanaf 2019-2020) aan strengere emissie-eisen 

onderworpen. 

• Het gebruik van minder streng gereguleerde dieselgeneratoren van het zwaarste type 

(> 560 kW) wordt uitgesloten. 

• Het toepassen van de codes van goede praktijk tijdens graafwerken, bij het manipuleren (laden, 

lossen, …) van eventuele stuifgevoelige (bouw)materialen en bij opslag ervan, bij voorbeeld door 

materialen en/of wegen te besproeien bij droog weer en de wegen periodiek te reinigen. 

• Het transport wordt waar mogelijk met schepen i.p.v. vrachtwagens gepland. Dit is het geval voor 

de meeste grondtransporten en voor de aanvoer van de grootste deelinstallaties (modules) en 

apparaten. 

Voor de exploitatiefase:  

• Beperken van NOx-emissies: 

• Het gebruik van low-NOx branders in alle stookinstallaties. 

• SCR-DeNOx op 8 schoorstenen (6 ECR-schoorstenen, 2 stoomketels) ter vermindering van de 

NOx-emissie (uitvoering van het hogervermelde scenario B) 

• De combinatie van deze technieken bereikt een lager emissieniveau dan voor elke BBT-

techniek afzonderlijk (daling NOx-emissies met 72% voor geheel Project One). In volgende 

tabel worden de gegarandeerde emissiegrenswaarden gepresenteerd. 

 

Tabel 7-32: Emissiegrenswaarden NOx en NH3 

Emissiegrenswaarden 6 kraakfornuizen en 

2 stoomketels  
NOx NH3 

Concentraties tijdens normale operationele condities 

Uurgemiddelde per schoorsteen  60 mg/Nm³ 8 mg/Nm³ 

Daggemiddelde per schoorsteen 40 mg/Nm³ 6 mg/Nm³ 

Jaarvracht 

Voortschrijdend driejaargemiddelde voor de 

8 schoorstenen samen* 
148,8 ton/jaar 17,9 ton/jaar 

* Deze jaarvrachten zijn berekend o.b.v. een verwachte emissieconcentratie, uitgemiddeld over de verschillende schoorstenen 

en over de levensduur van de katalysator, van 25 mg/Nm³ NOx en 3 mg/Nm³ NH3 bij normale operationele omstandigheden. 

Met deze vrachten werden de effecten berekend. 
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• Er is bij het ontwerp van de installaties (kraakfornuizen en boilers) en hun gaszuivering, rekening 

gehouden met het mogelijk toepassen van carbon capture in de toekomst. Daartoe werd ruimte in 

de installaties voorzien voor extra leidingen en ruimte op het terrein voor extra installaties. 

• De decoking-emissies van de ECR worden beperkt door een stofverwijdering met cyclonen. 

• De installaties waarin de fysico-chemische (primaire) en de biologische afvalwaterbehandeling 

(secundaire zuivering) plaatsvinden, zullen gesloten zijn en voorzien worden van een afzuiging: 

• Voor de primaire zuiveringsstappen, waar grotere hoeveelheden koolwaterstoffen verwacht 

worden, worden de afgezogen gassen verbrand in een thermische oxidator, in 

overeenstemming met BBT.  

• Voor de secundaire, biologische zuiveringsstappen, inclusief slibbehandeling, wordt de 

afgezogen lucht over een geurverwijderingsinstallatie gestuurd, in overeenstemming met BBT. 

• Ter beperking van de opslag- en verladingsemissies bij de tanks voor de C5+ fractie en de 

pyrolyse olie is er een actieve-koolfilter of een membraanfilter voorzien (of een evenwaardige 

techniek), in overeenstemming met BBT.  

• De grond- en torenfakkels hebben vooral een veiligheidsfunctie. De ECR-grondfakkel wordt 

gebruikt bij geplande start- en stopprocedures. De ECR-torenfakkel en de grondfakkels van de 

gasopslag worden enkel gebruikt wanneer gassen om veiligheidsredenen moeten worden 

geëvacueerd. Het gebruik van de fakkels wordt beperkt tot deze situaties.  

• Om fugitieve emissies te voorkomen en beperken, wordt ingegrepen op het vlak van ontwerp, 

constructie, oplevering, onderhoud en monitoring. Dit houdt in dat in alle installatiedelen waar 

gasvormige of vluchtige, vloeibare productstromen voorkomen, gebruik wordt gemaakt van 

technisch dichte installatieonderdelen. Tijdens de constructie wordt gespecialiseerd, getraind 

personeel ingezet dat op de correcte manier flenzen, kleppen, enz. installeert. Voor de oplevering 

van de installaties worden lektesten uitgevoerd, waarbij eventuele lekken worden hersteld voor de 

effectieve ingebruikname. Qua monitoring wordt, in samenwerking met de gespecialiseerde 

contractor, een combinatie voorzien van metingen t.h.v. installatieonderdelen (sniffing methode) en 

gebruik van geavanceerde infrarood camera’s (OGI = Optical Gas Imaging). Met deze aanpak 

worden alle aspecten van de BBT toegepast. 

• Aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten gebeurt grotendeels per schip en pijpleiding. 

7.8.2 Bijkomende maatregelen: Mogelijkheid voor milderende 
maatregelen m.b.t. de NOx en NH3-emissie in de 
exploitatiefase 

De effecten van de emissie van N-verbindingen (NOx en NH3) wordt als een aandachtspunt 

geëvalueerd, zowel in de discipline Lucht (NO2), Mens-Gezondheid (NO2) als Biodiversiteit (N-

depositie). 

Deze effecten houden reeds rekening met maximale emissies per schoorsteen die, als gevolg van het 

gebruik van low-NOx-branders, in combinatie met SCR-DeNOx ruim aan de met BBT geassocieerde 

emissieniveaus (BBT-GEN's) voldoen. De combinatie van deze technieken bereikt een lager 

emissieniveau dan voor elke BBT-techniek afzonderlijk.  

Het betreft onderstaande emissieconcentraties: 

• Maximale emissieconcentratie met SCR: concentraties verwacht op het einde van de levensduur 

van het katalysatorbed (dit dient om de 5-tal jaar te worden vervangen). 

• Verwachte emissies: gemiddelde emissie over de levensduur van de katalysator: houdt rekening 

met de trage deactivatie van de SCR-DeNOx katalysator. 
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Tabel 7-33: Verwachte emissieconcentraties NOx en NH3 

 

Scenario A 

BBT zonder SCR 

Maximale emissies 

Scenario B 

BBT met SCR 

  
Maximale emissies 

(Daggemiddelde) 

Verwachte emissies 

(gemiddelde over 3 jaar)

NOx (mg/Nm³)    

ECR Kraakfornuizen (6) * 100 40 25 

Stoomketels (2) * 80 40 25 

NH3 (mg/Nm³)    

ECR Kraakfornuizen (6) 0 6 3 

Stoomketels (2) 0 6 3 

* Stookinstallaties met rookgassen bij 3% O2 

 

Onderstaande tabel geeft aan dat door het toepassen van de SCR-DeNOx gaszuivering een grote 

emissiereductie voor NOx wordt gerealiseerd (daling met 72% voor geheel Project One). Project One 

heeft reeds beslist deze zuivering toe te passen op de 8 betrokken schoorstenen. Daarbij zal een 

beperkte NH3-emissie optreden. 

Tabel 7-34: Verwachte emissievracht Project One NOx en NH3 

 Zonder SCR Met SCR 

NOx 591 ton/jaar 167 ton/jaar 

NH3 0 ton/jaar 18 ton/jaar 

 

Er worden voor elke schoorsteen afzonderlijk de hogervermelde emissiegrenswaarden voorzien, die 

steeds moeten worden gerespecteerd. Daarnaast dienen de hogervermelde verwachte waarden te 

worden beschouwd als richtwaarden, die voor het geheel van Project One en over langere termijn 

gerespecteerd worden. Er wordt van uitgegaan dat de emissies van Project One onder 167 ton NOx 

en 18 ton NH3 per jaar zullen liggen, wat overeenkomt met: 

• een richtwaarde van 25 mg/Nm³ NOx voor alle schoorstenen met SCR-DeNOx; 

• een richtwaarde van 3 mg/Nm³ NH3 voor alle schoorstenen met SCR DeNOx. 

Daar alle schoorstenen met de meest relevante NOx en NH3-emissies uitgerust zullen zijn met 

continue meetapparatuur kan de reële emissie goed opgevolgd en gekwantificeerd worden. Hierdoor 

kan gegarandeerd worden dat: 

• de efficiëntie van de SCR-katalysator voortdurend opgevolgd wordt, zodat de 

emissiegrenswaarden gerespecteerd worden; 

• de globale emissies van Project One voortdurend gekwantificeerd worden, waardoor kan worden 

aangetoond dat deze overeenkomen met of lager liggen dan de verwachte emissies die hoger 

vermeld werden; 

• De emissies van elke schoorsteen goed gekend zijn, waardoor met een dispersiemodellering het 

effect van de emissies o.b.v. de reële emissies desgevallend kan worden nagegaan. 
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De hoger geëvalueerde emissies zijn al gemilderd door extra milderende maatregelen, waardoor 

emissieniveaus zullen worden gerealiseerd die beduidend lager zijn dan de met BBT geassocieerde 

emissieniveaus (BBT-GEN's). De mogelijkheden voor een verdere beperking van de emissies werden 

onderzocht maar zijn beperkt: 

• De NOx-emissie kan in principe verder beperkt worden door de katalysatorbedden van de SCR uit 

te breiden en/of met een grotere regelmaat te vervangen. De vooropgestelde concentratie 

(richtwaarde 25 mg/Nm³ met SCR) benadert echter de technische limieten van de SCR, waardoor 

er geen garanties zijn dat nog lagere emissies gerealiseerd zullen worden. Daarnaast blijkt dat de 

extra investeringskosten en operationele kosten (verhoogde drukval over de SCR-katalysator; 

vervanging van de katalysator, stilleggen van de productie, …) voor verdergaande maatregelen 

hoog zijn ten opzichte van de gehanteerde eenheidsreductiekost van 8,6 EUR/kg NOx verwijderd. 

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen we naar Bijlage 6.4.  

• De NH3-emissie van de SCR-DeNOx is inherent aan de werking van deze techniek en wordt zo 

laag mogelijk gehouden door een continue opvolging van de werking van de installatie. De BBT 

(BBT 7 voor de sectoren LVOC en LCP, zie Bijlage 8) vermeldt dat de NH3-emissie te beperken is 

door het ontwerp en/of de werking van het SCR-systeem te optimaliseren (bv. geoptimaliseerde 

verhouding reagens/NOx, homogene verspreiding van het reagens en optimale grootte van de 

reagensdruppels). Dit wordt toegepast in het ontwerp van Project One. De NH3-emissie kan niet 

verder beperkt worden door aanpassing van de SCR-DeNOx. De verwachte emissieconcentraties 

van NH3 (lager dan 6 mg/Nm³) zijn daardoor voor de geplande installaties reeds als laag te 

beschouwen.  

Voor verdere reductie van deze concentratie met een nageschakelde techniek zijn er volgens de 

BBT geen technieken beschikbaar. Een vaak gebruikte nageschakelde techniek voor verwijderiing 

van NH3 is gaswassing. VITO vermeldt (https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/zure-

wasser) in de techniekenfiche voor wassers die NH3 verwijderen enkele referentievoorbeelden en 

een typische randvoorwaarde voor de concentratie aan ammoniak die dient verwijderd te worden 

van 200 tot 1 000 (en soms 20 000) mg/Nm³. De NH3-concentratie na de SCR (< 6 mg/Nm³) ligt 

beduidend lager, waardoor een gaswasser geen efficiënte verwijdering zou realiseren en daardoor 

in dit geval geen BBT is. 

7.9 Besluit 

De effecten ten aanzien van de luchtkwaliteit afkomstig van Project One werden in dit hoofdstuk in 

kaart gebracht. Zowel de effecten van de aanlegfase als van de exploitatiefase werden behandeld.  

7.9.1 Referentiesituatie 

Uit de gegevens voor de luchtkwaliteit in het studiegebied in de referentiesituatie blijkt dat deze in het 

algemeen voor alle relevante polluenten voldoet aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen. We vatten 

hieronder de lokale overschrijdingen samen. Deze zijn zeer lokaal en te wijten aan specifieke 

emissies. Ze zorgen niet voor overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen in de woon- of 

natuurgebieden. 

• Voor NO2 zijn er overschrijdingen ter hoogte van bepaalde snelwegen en tunnelmonden. De zone 

waar de overschrijding zich voordoet, gaat meestal niet buiten de weginfrastructuur. De 

overschrijding wordt aan de emissies van het wegverkeer toegeschreven. 

• Voor fijn stof (PM10) is er een overschrijding ter hoogte van een overslagbedrijf aan het 

Bevrijdingsdok ten oosten van het projectgebied. De zone waar de overschrijding zich voordoet is 

beperkt tot het overslagterrein en de directe omgeving boven het dok. 
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7.9.2 Aanlegfase 

In de aanlegfase wordt de grootste impact veroorzaakt door de werfmachines. De parameter NOx is 

de voornaamste polluent. Ter beperking van de emissies wordt ingezet op recente types van Stage IV 

of beter voor machines boven 56 kW en zullen geen zware dieselgeneratoren (>560 kW) worden 

gebruikt, daar deze nog minder goed gereguleerd zijn. Door toepassing van deze maatregelen kan de 

gemiddelde emissie gereduceerd worden tot 17 ton/j. Er wordt gerekend op een aanlegfase van ca. 3 

jaar en 8 maanden.  

Het effect van de luchtemissies van de werfmachines in de aanlegfase is verwaarloosbaar (0) ter 

hoogte van alle nabijgelegen woonzones. Op kortere afstand is er een beperkt negatief effect (-1) dat 

reikt tot op 0,5 à 1 km van de site.  Binnen deze afstand zijn beperkte delen van de natuurgebieden 

Galgenschoor en Opstalvallei gelegen, maar geen woonzones. Op zeer korte afstand (boven 

kanaaldok) is het effect negatief (-2). In de woon- en natuurgebieden ligt de huidige NO2-

luchtverontreiniging lager dan 80% van de milieukwaliteitsnorm. 

De bijdrage van de wegverkeersemissie van het verkeer gegenereerd door Project One aan de 

luchtverontreiniging is verwaarloosbaar (0). 

7.9.3 Exploitatiefase  

Tijdens de exploitatie zullen verschillende emissiebronnen op de site aanwezig zijn. Een overzicht 

van alle emissiebronnen met hun respectieve jaarvrachten is terug te vinden in Tabel 7-17 en Tabel 

7-18.  

De kraakfornuizen vormen de belangrijkste emissiebronnen op de site voor de parameters NOx, NH3 

en PM10 tijdens hun normale werking. In de decoking-fase is vooral de emissiebijdrage van CO 

relevant. Ook de fugitieve VOS-emissies (incl. benzeen, butadieen) zijn in belangrijke mate toe te 

wijzen aan de ECR-activiteiten. De schepen voor aanvoer van ethaan en aan- en afvoer van enkele 

andere grondstoffen en eindproducten zorgen eveneens voor een emissie-bijdrage, al is deze beperkt 

ten opzichte van de totale emissievracht (ca. 7% voor NOx). 

Er wordt een totale NOx-vracht verwacht van ca. 167 ton NOx/j, waarvan ca. 149 ton/jaar van de 

kraakovens en de stoomketels. 

De totale VOS-jaarvracht bedraagt ca. 74 ton/j, waarvan 43,5 ton/j fugitieve emissies. Hierbij merken 

we op dat de fugitieve emissies enkel in grootte-orde ingeschat konden worden. LDAR-campagnes 

na de opstart zullen een accurater beeld kunnen geven van de effectieve diffuse lekverliezen en zo 

nodig een herstelling mogelijk maken. 

Ook de bijdrage van de ondersteunende installaties (fakkels, opslagtanks, waterzuivering) is mee 

beschouwd, maar deze is beperkt t.o.v. de andere emissiebronnen.  

Er werd een impactberekening uitgevoerd voor verschillende polluenten. 

De voornaamste polluent betreft NOx.  

• Uit de effectberekeningen blijkt dat de zone met een relevante NOx-impact sterk beperkt wordt 

door het gebruiken van low NOx-branders en het bijkomend toepassen van de SCR-DeNOx 

gaszuivering op de 8 belangrijkste schoorstenen. De combinatie van deze technieken bereikt een 

lager emissieniveau dan voor elke BBT-techniek afzonderlijk.  

• De zone met een beperkt negatieve impact (-1) reikt tot op ca. 2 km, en raakt niet aan de meest 

nabijgelegen woonkern van Berendrecht.  

• De zone met een negatieve impact (-2) bevindt zich enkel boven het Kanaaldok.  

• Er worden nergens aanzienlijk negatieve effecten verwacht.  

• In delen van de Haven wordt 80% van de milieukwaliteitsnorm voor NO2 overschreden, maar dit is 

niet het geval ter hoogte van de woonkernen.  
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• De mogelijkheden voor een verdere beperking van de emissies, die nog verder gaat dan de 

beperking gerealiseerd met de combinatie van BBT-maatregelen die reeds door Project One 

zullen worden toegepast, botsen op de technische beperkingen van de beschikbare 

gaszuiveringstechnieken.  

Het effect van alle andere geëvalueerde polluenten op de luchtkwaliteit is verwaarloosbaar (0) of 

soms beperkt negatief (-1) nabij de site. 

De impact van de N-depositie (combinatie NOx en NH3) wordt behandeld in de discipline 

Biodiversiteit. De impact van de VOS-emissie en specifiek van benzeen en butadieen wordt verder 

behandeld binnen de discipline Mens-Gezondheid. 
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8 BODEM 

8.1 Methodologie 

8.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Bij de bespreking van de referentiesituatie voor de discipline Bodem wordt een beschrijving gegeven 

van: 

• de geografische situering en topografie van het studiegebied: hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

literatuurgegevens, de topografische kaart, topografische opmetingen uitgevoerd in het kader van 

voorliggend project en het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II; 

• de pedologische karakteristieken in het studiegebied: wordt behandeld op basis van de 

bodemkaart van België, Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) en boringen die in het 

projectgebied werden uitgevoerd; 

• de geologische gesteldheid: de geologische opbouw wordt bestudeerd op basis van data uit DOV; 

• het bodemgebruik: bespreking op basis van terreinkennis en fotomateriaal; 

• de bodem- en grondwaterkwaliteit: bespreking op basis van de bodemonderzoeken die in het 

projectgebied werden uitgevoerd. 

8.1.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Bij de effectbeschrijving en -beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase (o.a. 

terreinvoorbereiding en constructiewerken) en de exploitatiefase. 

Volgende effecten zullen worden besproken: 

• wijziging bodemgebruik: kwalitatief, met verwijzing naar de disciplines Biodiversiteit en Mens-

Gezondheid;  

• erosie: kwalitatief op basis van de erosiegevoeligheid van het studiegebied en het bodemgebruik 

na de terreinvoorbereiding; 

• wijziging bodemstabiliteit en bodemverdichting: kwalitatief op basis van de bodemtextuur in het 

studiegebied en mogelijke bemalingen; 

• wijziging bodemkwaliteit: kwalitatief op basis van de beschikbare onderzoeken inzake 

bodemsanering en grondverzet; beschrijving van de mogelijke toekomstige risico’s tot 

verontreiniging van bodem en grondwater; voorziene maatregelen ter verhindering of beperking 

van verontreiniging (de wetgeving schrijft de minimale bodembeschermende maatregelen voor); 

• profiel- en structuurwijziging: kwalitatief op basis van de geplande bodemingrepen; 

• beschrijving van effecten van grondverzet: het grondverzet wordt kwantitatief beschreven. Hier 

wordt geen beoordeling aan gekoppeld vanuit deze discipline. 
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De effectbeoordeling zal als volgt gebeuren voor: 

Tabel 8-1: Beoordelingscriteria verwachte effecten Bodem 

Significantieniveau Score Beoordelingscriteria 
Milderende 

maatregelen 

Wijziging bodemgebruik: Deze effectgroep wordt kwalitatief beschreven maar niet beoordeeld. 

Erosie 

Aanzienlijk negatief 

effect 
-3 

Verhoogd risico op erosie waarbij het project een 

impact kan hebben op een ruimere omgeving of op 

gebieden verder (stroomafwaarts) van het 

projectgebied 

Milderende 

maatregelen 

vereist of 

verantwoording 

Negatief effect -2 

Verhoogd risico op erosie waarbij het effect 

beperkt blijft tot de directe omgeving van het 

projectgebied 

Milderende 

maatregelen 

wenselijk of 

verantwoording 

Beperkt negatief 

effect 
-1 

Verhoogd risico op erosie en de impact ervan 

speelt enkel binnen het projectgebied 

Geen specifieke 

maatregelen 

vereist bovenop de 

bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar 

effect  
  0 

Geen wijziging van erosiegevoeligheid te 

verwachten 
Nvt 

Beperkt tot 

aanzienlijk positief 

effect 

+1 tot 

+3 

Het project zorgt voor het wegwerken van 

erosieknelpunten 
Nvt 

Wijziging bodemstabiliteit en bodemverdichting – risico op bodemzetting 

Aanzienlijk negatief 

effect 
-3 

Bodem is gevoelig voor zettingen/verzakkingen en 

er is infrastructuur aanwezig over een grote 

oppervlakte die negatief beïnvloed kan worden 

Milderende 

maatregelen vereist 

of verantwoording 

Negatief effect -2 

Bodem is gevoelig voor zettingen/verzakkingen en 

er is infrastructuur aanwezig over een beperkte 

oppervlakte die negatief beïnvloed kan worden 

Milderende 

maatregelen 

wenselijk of 

verantwoording 

Beperkt negatief 

effect 
-1 

Bodem is beperkt gevoelig voor 

zettingen/verzakkingen maar er wordt geen 

invloed op aanwezige infrastructuur verwacht 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de 

bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar 

effect 
  0 

Bodem is niet gevoelig voor 

zettingen/verzakkingen 
Nvt 

Wijziging bodemkwaliteit 
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Significantieniveau Score Beoordelingscriteria 
Milderende 

maatregelen 

Aanzienlijk negatief 

effect 
-3 

Kans op verspreiding of ontstaan van 

bodemverontreiniging met humaan-toxicologisch 

of ecologisch risico, noodzaakt tot sanering 

Milderende 

maatregelen vereist 

of verantwoording 

Negatief effect -2 

Kans op verspreiding of ontstaan van 

bodemverontreiniging zonder humaan-

toxicologisch of ecologisch risico. Sanering niet 

noodzakelijk 

Milderende 

maatregelen 

wenselijk of 

verantwoording 

Beperkt negatief 

effect 
-1 

Bestaande verontreiniging blijft bestaan zonder 

verspreidingsrisico en zonder humaan-

toxicologische of ecologische risico’s.  

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de 

bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar 

effect 
  0 Geen beïnvloeding bodemhygiëne te verwachten  Nvt 

Beperkt positief 

effect 
+1 

Beperkte verbetering bodemhygiëne. Sanering van 

verontreinigde bodem zonder verspreidingsrisico. 
Nvt 

Positief effect +2 

Matige verbetering bodemhygiëne. Risico wordt 

herleid tot aanvaardbaar niveau. Sanering van 

verontreinigde bodem met verspreidingsrisico 

maar zonder humaan-toxicologisch risico of 

tegengaan van de verspreiding.  

Nvt 

Aanzienlijk positief 

effect 
+3 

Duidelijke verbetering bodemhygiëne. Risico wordt 

herleid tot verwaarloosbaar niveau of wordt 

volledig weggenomen. Sanering van 

verontreinigde bodem met verspreidingsrisico en 

met humaan-toxicologisch risico. 

Nvt 

Profiel- en structuurwijziging  

Aanzienlijk negatief 

effect 
-3 Verstoring van waardevolle bodems1 

Milderende 

maatregelen vereist 

of verantwoording 

Negatief effect -2 

Verstoring van bodems in natuurlijk bodemgebruik/ 

landbouwkundig bodemgebruik of verstoring van 

gevoelige bodems 

Milderende 

maatregelen 

wenselijk of 

verantwoording 

 

1 Abstractie gemaakt van de gebruiksfunctie kan een bodem als waardevol beschouwd worden vanuit een 

wetenschappelijk of maatschappelijk oogpunt. Een eerste verkennende studie van de KULeuven en UGent en de 

Bodemkundige Dienst van België in opdracht van de Dienst Land en Bodembescherming (Project Waardevolle 

bodems in Vlaanderen, 2004) is uitgevoerd. De studie heeft een aanzet gevormd tot de opmaak van een databank 

waarin een eerste reeks van waardevolle bodems zijn opgenomen. De kaart van het bodemkundig erfgoed is 

beschikbaar op DOV.Vlaanderen.be.   
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Significantieniveau Score Beoordelingscriteria 
Milderende 

maatregelen 

Beperkt negatief 

effect 
-1 

Verstoring van (recent) verstoorde bodems of 

verstoring van weinig gevoelige bodems 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de 

bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar 

effect 
  0 

Verstoring van verharde bodems of niet gevoelige 

bodems 
Nvt 

Beperkt positief 

effect 
+1 Herstel (herstructurering) naar landbouwgebruik Nvt 

Positief effect +2 
Herstel (herstructurering) naar natuurlijk 

bodemgebruik 
Nvt 

Aanzienlijk positief 

effect 
+3 

Het richtlijnenboek haalt aan dat aanzienlijk 

positieve effecten, gezien het feit dat 

bodemvorming een zeer langdurig proces is, in 

bovengenoemd kader niet worden toegewezen 

Nvt 

 

Voor een beschrijving van de 7-delige schaal die wordt gehanteerd in bovenstaande 

significantiekaders en de negatieve scores gekoppeld aan de milderende maatregelen, wordt 

verwezen naar § 5.3. 

8.2 Referentiesituatie 

8.2.1 Geografie en topografie 

Het projectgebied maakt deel uit van de oude Scheldepolders die vroeger regelmatig door de Schelde 

overstroomd werden. Het terrein waarop het projectgebied zich bevindt, was onder het gemiddelde 

vloedniveau van de Schelde gelegen. Het microreliëf werd door overstromingen en uitvening bepaald 

en dit resulteerde in een complex netwerk van geulen, kreken, dijken en zandbanken. Het gebied 

werd voor de havenuitbreiding hoofdzakelijk gekenmerkt door landbouwactiviteiten. 

In het begin van de jaren ’60 werd de industriezone waarin het projectgebied gelegen is, aangelegd 

met onder meer de gronden afkomstig van de uitgraving van de Kanaaldokken B1 en B2. De 

Kanaaldokken B1 en B2 werden tot in de tertiaire ondergrond uitgegraven. Het geborgen materiaal 

werd als kunstmatige opspuiting op de huidige industrieterreinen van het havengebied opgeslagen. 

De kunstmatige ophoging bedraagt ter hoogte van het projectgebied ongeveer 4 tot 5 m. Voor het 

ophogen van het terrein werd gebruik gemaakt van persdijken. Het projectgebied bevindt zich in het 

algemeen tussen +7 en +9 mTAW (Tweede Algemene Waterpassing). 

8.2.2 Pedologie 

De bodemkaart van België (zie Bijlage 1 Kaart 6) geeft informatie over het oorspronkelijke 

bodemprofiel tot op een diepte van 1,25 m onder het maaiveld. Volgens de bodemkaart van België 

kwamen ter hoogte van het projectgebied oorspronkelijk matig natte tot natte, lichte zandleem- tot 

(zware) kleibodems zonder profielontwikkeling voor (voornamelijk bodemtypes Pep, Eep, Udp): 
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• Textuurklasse: licht zandleem (P), klei (E) tot zware klei (U) 

• Drainageklasse: matig nat, matig gleyig (d) tot nat, sterk gleyig met reductiehorizont (e) 

• Profielontwikkeling: geen profielontwikkeling (p) 

De in het begin van de jaren ‘60 nieuw ontstane antropogene bodem heeft tot op een diepte van 4 tot 

5 m onder het huidige maaiveld een zandige textuur en geen profielopbouw. Het veldwerk dat werd 

uitgevoerd in het kader van de verschillende bodemonderzoeken bevestigt de zandige textuur van de 

bodem. De persdijken die aangelegd werden bij het ophogen van het terrein bevatten meer klei. Voor 

een beschrijving van de grondwaterstanden in het projectgebied, op basis van de uitgevoerde 

peilmetingen in het kader van Project One, wordt verwezen naar Hoofdstuk 9 Water. De 

grondwaterstand in het noordelijk deel van het projectgebied komt overeen met drainageklasse d 

(matig nat). Het middendeel van het zuidelijke deel van het projectgebied is natter dan de randen; hier 

komt de grondwaterstand overeen met drainageklasse i (zeer nat). De grondwaterstand aan de 

randen van het zuidelijk deel van het projectgebied komt overeen met drainageklasse b (droog).  

8.2.3 Geologie 

De geologische opbouw van het projectgebied bestaat achtereenvolgens uit volgende afzettingen (zie 

ook Error! Reference source not found.): 

Tabel 8-2: Geologische lagen projectgebied 

Laag Formatie 
Dikte 

(m) 
Aard 

Ophoging Antropogeen 

Ca. 4 

tot 5 

m 

Kunstmatige ophoging: voornamelijk Tertiair zand, maar ook 

kleisedimenten van de uitgraving van de Kanaaldokken. De aard 

van het materiaal is nogal wisselend. Meestal bestaan de 

ophogingen uit heterogene, fijne tot middelgrove zanden die 

weinig glauconiethoudend zijn en waarin sliblagen kunnen 

voorkomen. 

Polder Vlaanderen 
Ca. 4 

m 

Quartaire alluviale sedimenten, polderklei, het oorspronkelijke 

maaiveld. Deze formele eenheid werd gevormd tijdens het 

Quartair en bestaat voornamelijk uit grof zand, fijn zand en klei 

met veen. 

Kwartair zand 
Gent en 

Rozebeke 

Ca. 2 

tot 10 

m 

Deze eenheden werden gevormd in het Quartair en bestaan uit 

eolische dekzanden (Formatie van Gent) en klei, zand en grind 

(Formatie van Rozebeke). 

Zand van 

Merkplas 
Merksplas 

Ca. 0 

tot 2 

m 

Deze eenheid werd gevormd tijdens het Neogeen en bestaat 

voornamelijk uit middel tot zeer grof zand met klei/silt laminae en 

glauconiet. 

Zand van 

Zandvliet en 

Merksem Lillo en 

Poederlee 

Ca. 9 

tot 27 

m 

Deze eenheid werd gevormd tijdens het Neogeen en bestaat 

voornamelijk uit fijn tot middel kleirijk zand met schelpen en 

glauconiet. 
Klei van 

Kruisschans 
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Laag Formatie 
Dikte 

(m) 
Aard 

Zand van 

Oorderen en 

Luchtbal 

Zandige klei 

van Kattendijk 

en Kasterlee 

Kattendijk 
Ca. 6 

m 

Deze eenheid werd gevormd tijdens het Neogeen en bestaat 

voornamelijk uit fijn tot middel kleirijk zand met glauconiet. 

Zand van 

Diest 
Diest 

Ca. 

0,5 

tot 1 

m 

Deze eenheid werd gevormd tijdens het Neogeen en bestaat 

voornamelijk uit middel tot grof zand met glauconiet. 

Zand van 

Berchem 
Berchem 

Ca. 9 

tot 11 

m 

Deze eenheid werd gevormd tijdens het Paleogeen tot Neogeen 

en bestaat voornamelijk uit fijn tot middel zand met glauconiet en 

schelpen. 

Boomse klei Boom 

Ca. 

80 tot 

85 m 

Deze eenheid werd gevormd tijdens het Paleogeen en bestaat 

voornamelijk uit stijve klei met septaria en silt. 
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Figuur 8-1: Virtuele boring ter hoogte van het projectgebied (Bron: DOV) 

8.2.4 Bodemgebruik 

Het projectgebied wordt heden gekenmerkt door bos, struikvegetaties en braakliggende zones. Het 

behoort tot bestemmingstype V, industriegebied, maar is momenteel niet in gebruik als industrie.  In 

de loop der jaren is een gedeelte van het terrein spontaan verbost. Voor een gedetailleerde 

beschrijving van het bodemgebruik in het projectgebied wordt verwezen naar de referentiesituatie in 

Hoofdstuk 11 Biodiversiteit.  

8.2.5 Bodemonderzoeken - kwaliteit van bodem en grondwater 

De bekende bodemdossiers en de afbakening van de kadastrale percelen worden weergegeven op 

Figuur 8-2.   

Wat opvalt, is dat de afbakening van de beschikbare restterreinen die door Project One zullen worden 

ingenomen niet samenvalt met de afbakening van de kadastrale percelen. Het projectgebied van 

Project One is gelegen op percelen, waarvan er een aantal volledig door Project One zullen worden 

ingenomen, maar waarvan er ook een aantal gedeeld zullen worden met de omliggende bedrijven. 

Sommige concessies werden overgedragen om de bouw van Project One op eigen concessie toe te 

laten. 
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Percelen die enkel door Project One zullen worden ingenomen zijn 77F, 61V, 61T, 162G. 

Percelen die gedeeld zullen worden zijn 77C, 77G, 61M, 61W, 150B, 150C, 162S. 

Voor de beschrijving van de aanwezige verontreiniging in de referentiesituatie vallen we terug op de 

beschikbare bodemonderzoeken die tot op heden, meestal per volledig kadastraal perceel, zijn 

opgemaakt. We geven hieronder een overzicht van deze percelen en onderzoeken. De informatie die 

in dit hoofdstuk is opgenomen is afkomstig van gekende bodemonderzoeksdossiers die ingediend en 

goedgekeurd zijn door de OVAM. Dit overzicht bevat dus informatie over het projectgebied van 

Project One en van de omliggende terreinen waarmee een kadastraal perceel gedeeld wordt. De 

kadastrale percelen die gedeeld zullen worden met een buurbedrijf behoren ook maar gedeeltelijk tot 

het projectgebied van het project-MER voor Project One. Sommige kadastrale percelen zijn in de 

bespreking opgenomen door het feit dat een aantal pijpleidingen van de installaties van Project One, 

behorend tot het projectgebied, op deze percelen aanwezig zijn. 

 



 

 

 

16 juli 2021 

 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

8-9 

 

Figuur 8-2. Aanduiding en nummering kadastrale percelen en OVAM-bodemdossiers
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Kadastraal perceel 77C - Gunvor  

Op het perceel 77C komt enkel een toegangsweg van Project One. Het kadastraal perceel 77C is in 

concessie van Gunvor. Het zuidelijke deel van het perceel 77C is braakliggend en begroeid met 

vegetatie. Op het noordelijke deel van het perceel 77C bevindt zich een raffinaderij. Het deel van het 

perceel 77C dat deel uitmaakt van het projectgebied is een smalle strook gelegen in de zuidwestelijke 

hoek van perceel 77C. Hierop vinden in de huidige situatie geen industriële activiteiten plaats. 

Voor het kadastraal perceel 77C gebeurden de laatste bodemanalyses in het beschrijvend 

bodemonderzoek (BBO) van 20202. Op verschillende locaties op het perceel werd een overschrijding 

van de bodemsaneringsnorm gemeten voor arseen in het grondwater. Dit is typerend voor het 

havengebied. De overschrijding voor arseen is hoofdzakelijk te wijten aan opgespoten grond, rijk aan 

arseen en sulfide. De arseenproblematiek van de opgespoten grond (afkomstig uit glauconiethoudend 

zand uit het tertiair) is te wijten aan oxidoreductie-reacties tijdens het verstoren van de grond, 

waardoor het arseen mobiel wordt. Het sulfide en arsenide worden daarbij geoxideerd. Het sulfide zet 

om in sulfaat, het arsenide kan zowel het arsenaat As(V) als het meer mobiele arseniet As(III) 

vormen. De vorming van arseniet wordt over het algemeen gezien als een natuurlijke oorzaak van 

verhoogde arseengehaltes in het grondwater. Het natuurlijk voorkomende arseen is op grotere 

dieptes (en dus onder reducerende omstandigheden) in niet-mobiele vorm aanwezig. Nabij de 

grondwaterspiegel, waar meer zuurstof aanwezig is, kunnen mobiele arseenverbindingen worden 

gevormd. De overschrijding van de bodemsaneringsnorm voor arseen in het grondwater heeft een 

natuurlijke oorsprong, waardoor er geen aanwijzing is voor een ernstige bedreiging. Voor arseen in 

het grondwater werd dit perceel in het register van de verontreinigde gronden opgenomen. 

Op het perceel 77C – buiten het projectgebied van Project One – zijn er verontreinigingen met 

oliecomponenten, olie vluchtig, minerale olie, BTEXN (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en 

naftaleen), MTBE (methyl-tert-butylether) en ETBE (ethyl-tert-butylether) waargenomen in het vaste 

deel van de aarde, in het grondwater en als puur product. Ook komt er een historische 

grondwaterverontreiniging met VOCl (gechloreerde solventen) voor en een gemengd-overwegend-

historische (80%) verontreiniging met NH4 en SO4 in het grondwater en in het vaste deel van de 

aarde. Voor meerdere verontreinigingen met olie vluchtig, minerale olie, BTEXN, MTBE en ETBE is er 

een saneringsnoodzaak; een bodemsaneringsproject (BSP) moet uitgevoerd worden (buiten de 

scope van Project One). Voor de verontreinigingen met VOCl, NH4, SO4 en voor enkele 

verontreinigingen met minerale olie, BTEX geldt geen saneringsnoodzaak; verdere maatregelen zijn 

niet noodzakelijk.  

Voor dit perceel is reeds een S-inrichting3 vergund en zijn er reeds verschillende oriënterende 

bodemonderzoeken beschikbaar. Als situatierapport hanteren we het recentste onderzoek aangezien 

dit het dichtste bij de nulsituatie van het perceel aanleunt, voor de start van de nieuwe activiteiten. 

Bovendien omvat het laatste oriënterend bodemonderzoek een overzicht van alle tot nu toe 

aangetroffen verontreinigingen op het perceel. Het situatierapport voor dit perceel is: Oriënterend 

bodemonderzoek Gunvor Petroleum Antwerpen, Scheldelaan 490, 2040 Antwerpen, Arcadis Belgium 

NV, 04/03/2021. 

 

2 Beschrijvend bodemonderzoek, Arcadis Belgium nv, dd. 18.12.2020. Perceel 77C, sectie A, afdeling 

19, Antwerpen  l.o.v. Gunvor Petroleum Antwerpen NV 

3 Alle GPBV-installaties ('GPBV' staat voor 'Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van 
Verontreiniging') die relevante, gevaarlijke stoffen gebruiken, produceren of uitstoten, worden in kolom 
8 van de Vlarem II-indelingslijst aangeduid met de kenletter 'S'. Voor deze installaties is de uitvoering 
van een situatierapport verplicht. (https://www.ovam.be/situatierapport) 
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Kadastraal perceel 61W - Inovyn  

Op het perceel 61W komt in het westelijk deel een leidingstraat van Project One.  

Op het noordoostelijke deel van perceel 61W, naast het kanaaldok, vindt in de huidige situatie opslag 

van zouten en zoutverlading plaats door Inovyn. Volgens het uitgevoerde beschrijvend 

bodemonderzoek (BBO) op de site van Inovyn4 komt er een historische bodemverontreiniging voor 

met geleidbaarheid, natrium en chloride in het grondwater ter hoogte van de laadkaai NaOH (ten 

zuidwesten van de zoutopslag); een verontreiniging met cyaniden in het vaste deel van de aarde ten 

noordoosten van de zoutopslag en zoutverlading en een verontreiniging met geleidbaarheid, natrium, 

chloride en cyaniden in het grondwater ter hoogte van de zoutopslag en zoutverlading. De 

verontreinigingen zijn ontstaan op dit perceel. De verontreinigingen worden als historisch beschouwd 

gezien de jarenlange exploitatie, de toenemende aandacht voor de milieuproblematiek, het nemen 

van bodembeschermende maatregelen (folie) en de afwezigheid van ernstige calamiteiten.  

• Voor de verontreiniging ter hoogte van de laadkaai NaOH (ten zuidwesten van de zoutopslag) in het 

grondwater met geleidbaarheid, natrium en chloride blijkt uit de risicoanalyse dat er geen sanering 

noodzakelijk is.  

• Voor de verontreiniging in het vaste deel van de aarde met cyaniden en voor de verontreiniging met 

geleidbaarheid, natrium, chloride en cyaniden in het grondwater ter hoogte van de zoutopslag en 

zoutverlading is er omwille van een verspreidingsrisico een sanering noodzakelijk.  

De sanering is momenteel in uitvoering in opdracht van Inovyn. De verontreiniging met cyaniden in 

het vaste deel van de aarde werd tot 4,0 m-mv ontgraven. Volgens het tussentijds rapport van de 

ontgraving is er lokaal een restverontreiniging met cyaniden achtergebleven5. De verontreiniging met 

geleidbaarheid, natrium, chloride en cyaniden in het grondwater dient nog gesaneerd te worden. 

Deze verontreiniging heeft zich bovendien naar het perceel 61V verspreid wat eveneens deel 

uitmaakt van het projectgebied.  

Op het perceel 61W werden in het OBO6 van 2016 gemengd overwegend historische 

verontreinigingen met VOCl in het grondwater en minerale olie in het grondwater en het vaste deel 

van de aarde vastgesteld. Voor deze verontreinigingen was er geen beschrijvend bodemonderzoek 

noodzakelijk. Eveneens werden er verhoogde waarden voor pH, lood en arseen vastgesteld. Voor 

deze historische verontreinigingen waren geen verdere maatregelen nodig.  

Ter hoogte van de zone met gelijkrichters in het midden van het perceel – buiten het projectgebied 

van Project One – werd in het vaste deel van de aarde en het grondwater een verontreiniging met 

minerale olie vastgesteld. Er was ook een drijflaag aanwezig. Voor deze verontreiniging werd in de 

periode 2014-2016 een bodemsanering uitgevoerd. Na het uitvoeren van de sanering werd er 

besloten dat er nog een restverontreiniging aanwezig was. De vastgestelde restverontreiniging vormt 

echter geen ernstige bodemverontreiniging en er zijn geen bijkomende maatregelen nodig. Ter 

hoogte van de afvalwaterbekkens werd een verhoogde pH en een verontreiniging met chroom en 

nikkel in het grondwater vastgesteld. Voor deze historische verontreiniging werd er een BBO 

uitgevoerd en werd er besloten dat er geen sanering noodzakelijk is. Ter hoogte van de 

onderhoudswerkplaats van de elektrolyse werd een historische verontreiniging met kwik in het vaste 

 

4 Beschrijvend bodemonderzoek, Envirosoil NV, dd. 16/12/2016. Percelen 61W en 61V, sectie A, 
afdeling 18, Antwerpen. Ref. EB1503/031. I.o.v. Inovyn Manufacturing Belgium NV.  
5 Tussentijds rapport, Envirosoil NV, 20/04/2020. Perceel 61W, sectie A, afdeling 18, Antwerpen. i.o.v. 
Inovyn Manufacturing Belgium NV. 
6 Oriënterend bodemonderzoek, Envirosoil NV, dd. 24/02/2016. Perceel 61W, sectie A, afdeling 18, 
Antwerpen. Ref. EB1503/030. I.o.v. Inovyn Manufacturing Belgium NV. 
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deel van de aarde en in het grondwater waargenomen; deze verontreiniging vormt geen ernstige 

bodemverontreiniging en er is geen sanering nodig.  

Op het perceel – buiten het projectgebied van Project One – werden enkele vaststellingen gedaan ten 

gevolge van eerdere calamiteiten. Deze vaststellingen worden hieronder samengevat. 

In het OBO van 2016 werd in het grondwater een verhoogde geleidbaarheid en pH vastgesteld ten 

gevolge van een calamiteit met zwavelzuur. Dit schadegeval werd gesaneerd en er zijn geen verdere 

maatregelen noodzakelijk.  

In 2016 heeft zich een schadegeval voorgedaan ter hoogte van de voormalige opslag van stookolie, 

hierdoor is er een nieuwe bodemverontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de aarde en 

in het grondwater ontstaan. Gezien er geen ernstige bedreiging uitgaat van de bodemverontreiniging 

is er geen sanering noodzakelijk. 

In 2020 heeft zich nogmaals een schadegeval voorgedaan, deze keer ten gevolge van een breuk in 

het ventiel van de pekelverzadigingstank S300/3. Een onbekende hoeveelheid pekel (NaCl en water) 

is vrijgekomen. De pekel werd meteen ontgraven en het ventiel werd hersteld. Ter hoogte van deze 

zone werden reeds verhoogde waardes voor geleidbaarheid en chloride aangetroffen. Na het 

verwijderen van de pekel werden controlestaalnames uitgevoerd van grond en grondwater; hieruit 

bleek dat er geen significante toename is van de verontreiniging met geleidbaarheid en chloride. Er 

werd besloten dat er geen extra verontreiniging is ontstaan ten gevolge van het schadegeval. 

Voor dit perceel is reeds een S-inrichting vergund en zijn er reeds verschillende oriënterende 

bodemonderzoeken beschikbaar. Als situatierapport hanteren we het recentste onderzoek aangezien 

dit het dichtste bij de nulsituatie van het perceel aanleunt, voor de start van de nieuwe activiteiten. 

Bovendien omvat het laatste oriënterend bodemonderzoek een overzicht van alle tot nu toe 

aangetroffen verontreinigingen op het perceel. Het situatierapport voor dit perceel is: Oriënterend 

bodemonderzoek Inovyn Manufacturing Belgium, Scheldelaan 480 te 2040 Antwerpen, Envirosoil NV, 

24/02/2016. 

Kadastraal perceel 61V - IOB 

Op het perceel 61V vinden in de huidige situatie geen industriële activiteiten plaats. Het perceel is 

braakliggend en begroeid met vegetatie. Er komt een historische bodemverontreiniging voor met 

geleidbaarheid, natrium, chloriden en cyaniden in het grondwater in de omgeving van de zoutopslag 

en zoutverlading. De verontreiniging is niet ontstaan op dit perceel, maar op het bronperceel 61W. De 

vastgestelde bodemverontreiniging geeft aanleiding tot bodemsanering. Verspreid over het perceel 

komt er een verontreiniging met arseen in het grondwater voor, die van natuurlijke oorsprong is (zie 

hierboven). In het vaste deel van de aarde is er een historische verontreiniging met kwik ter hoogte 

van de voormalige slibbekken. In het verleden werd deze zone al eens gesaneerd. Verspreid over het 

perceel worden er voor zink en PAK’s concentraties boven de richtwaarden waargenomen. Deze 

verontreinigingen worden gelinkt aan het aanvulmateriaal, waarmee het terrein aangelegd werd, en 

zijn historisch van aard. Voor kwik werden er verspreid over het terrein concentraties boven de 

bodemsaneringsnorm vastgesteld. Deze verontreiniging wordt gelinkt aan de voormalige productie 

van chloor met kwik, waardoor deze ook als historisch wordt beschouwd. Voor de verontreinigingen in 

het vaste deel van de aarde is er geen sanering noodzakelijk. 

Voor dit perceel is reeds een S-inrichting vergund en zijn er reeds verschillende oriënterende 

bodemonderzoeken beschikbaar. Als situatierapport hanteren we het recentste onderzoek aangezien 

dit het dichtste bij de nulsituatie van het perceel aanleunt, voor de start van de nieuwe activiteiten. 

Bovendien omvat het laatste oriënterend bodemonderzoek een overzicht van alle tot nu toe 
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aangetroffen verontreinigingen op het perceel. Het situatierapport voor dit perceel is: Oriënterend 

bodemonderzoek Area I, Scheldelaan 480 te 2040 Antwerpen (Lillo), ABO NV, 22/05/2019. 

Kadastraal perceel 61Y – IMB 

Op het kadastraal perceel 61Y is IMB gevestigd. 

Op perceel 61Y – buiten het projectgebied van Project One – werd in het exploitatie-onderzoek7 in 

2019 een overschrijding van minerale olie in het vaste deel van de aarde gevonden. Dit betreft een 

nieuwe verontreiniging, aangezien deze veroorzaakt is door een lek ter hoogte van een compressor. 

Er waren geen verdere maatregelen noodzakelijk. 

Voor dit perceel is reeds een S-inrichting vergund en zijn er reeds verschillende oriënterende 

bodemonderzoeken beschikbaar. Als situatierapport hanteren we het recentste onderzoek aangezien 

dit het dichtste bij de nulsituatie van het perceel aanleunt, voor de start van de nieuwe activiteiten. 

Bovendien omvat het laatste oriënterend bodemonderzoek een overzicht van alle tot nu toe 

aangetroffen verontreinigingen op het perceel. Het situatierapport voor dit perceel is: Oriënterend 

bodemonderzoek Ineos Manufactering Belgium N.V., Scheldelaan 482, 2040 Antwerpen, RSK 

Benelux BV, 05/05/2009. 

Kadastraal perceel 61M – IMB  

Op kadastraal perceel 61M is IMB gevestigd. 

Op perceel 61M werd in 2001 een overschrijding van de bodemsaneringsnorm voor tolueen in het 

vaste deel van de aarde en in het grondwater vastgesteld na een incident waarbij tolueen is 

vrijgekomen. Er werd een sanering uitgevoerd met ontgraving. In 2005 werd hiervoor een 

eindevaluatieonderzoek (EEO) opgesteld en goedgekeurd. In het OBO van 2005 werd een 

verontreiniging met kwik in het vaste deel van de aarde waargenomen; deze verontreiniging is 

ontstaan op perceel 61V en perceel 61M wordt beschouwd als verspreidingsperceel. In het 

exploitatie-onderzoek van 2019 werd een overschrijding van de bodemsaneringsnorm voor arseen in 

het grondwater vastgesteld; dit betreft een verontreiniging met een natuurlijke oorsprong (zie 

hierboven), er zijn geen verdere maatregelen nodig. In dit onderzoek werd ook een historische 

verontreiniging met trichloormethaan waargenomen. De richtwaarde in het grondwater werd 

overschreden en er werd besloten dat er geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn. 

Voor dit perceel is reeds een S-inrichting vergund en zijn er reeds verschillende oriënterende 

bodemonderzoeken beschikbaar. Als situatierapport hanteren we het recentste onderzoek aangezien 

dit het dichtste bij de nulsituatie van het perceel aanleunt, voor de start van de nieuwe activiteiten. 

Bovendien omvat het laatste oriënterend bodemonderzoek een overzicht van alle tot nu toe 

aangetroffen verontreinigingen op het perceel. Het situatierapport voor dit perceel is: Oriënterend 

bodemonderzoek Ineos Manufactering Belgium N.V., Scheldelaan 482, 2040 Antwerpen, RSK 

Benelux BV, 05/05/2009. 

  

 

7 Oriënterend bodemonderzoek-exploitatie onderzoek, RSK Benelux BVBA, dd. 04/03/2019. Delen van 
percelen 61Y, 61P en 61M, sectie A, afdeling 18, Antwerpen. Ref. 554248-R01(01). I.o.v. INEOS 
Manufacturing Belgium NV. 
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Kadastraal perceel 77G – IMB  

Kadastraal perceel 77G is grotendeels braakliggend (begroeid met vegetatie). In 2020 werd op dit 

perceel een situatieonderzoek - oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd8. De conclusies van dit 

onderzoek worden hieronder samengevat. 

Voor perceel 77G werd in het uitgevoerde situatieonderzoek op het terrein geen verontreiniging 

vastgesteld. In het grondwater werden verhoogde waarden voor arseen waargenomen. Deze 

verhoging wordt als van nature aanwezig beschouwd. In voorgaand onderzoek werden er 

concentraties boven de richtwaarde vastgesteld voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAK’s) in het vaste deel van de aarde. Deze verhoogde concentraties worden beschouwd als een 

historische verontreiniging, omdat aangenomen wordt dat zij veroorzaakt zijn door het ophogen van 

het terrein in de jaren ‘60 – ‘70. Voor bovenstaande verontreiniging werd besloten dat er geen 

beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is. Bijgevolg zijn er geen gebruiksadviezen, 

gebruiksbeperkingen, veiligheidsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen van toepassing. Zoals 

beschreven in de bodemwetgeving is er geen duidelijke aanwijzing voor een ernstige bedreiging en is 

er bijgevolg geen beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk. 

Voor dit perceel werd een situatierapport opgemaakt in 2020 (Situatieonderzoek - Oriënterend 

bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis van het Bodemdecreet: Ineos Project One, 

Scheldelaan z/n (percelen 77F en 77G), 2040 Lillo (Antwerpen), Arcadis Belgium NV, 12/08/2020). 

Dit rapport is geldig t.e.m. 12/08/2021. Om de termijn van geldigheid te verlengen werd intussen een 

nieuw situatierapport opgemaakt en goedgekeurd door de OVAM op 10/05/2021. 

Kadastraal perceel 77F - IOB 

Kadastraal perceel 77F is grotendeels braakliggend (begroeid met vegetatie). In 2020 werd op dit 

perceel een situatieonderzoek - oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd9. De conclusies van dit 

onderzoek worden hieronder samengevat. 

Voor perceel 77F werd in het uitgevoerde situatieonderzoek op het terrein geen verontreiniging 

vastgesteld. In het vaste deel van de aarde en in het grondwater werden verhoogde waarden voor 

arseen waargenomen. Deze verhoging wordt als van nature aanwezig beschouwd. Bijgevolg zijn er 

geen gebruiksadviezen, gebruiksbeperkingen, veiligheidsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen van 

toepassing. In het uitgevoerde onderzoek werd besloten dat er geen vervolgonderzoek of sanering 

nodig is. Zoals beschreven in de bodemwetgeving is er geen duidelijke aanwijzing voor een ernstige 

bedreiging en is er bijgevolg geen beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk.  

Voor dit perceel werd een situatierapport opgemaakt in 2020 (Situatieonderzoek - Oriënterend 

bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis van het Bodemdecreet: Ineos Project One, 

Scheldelaan z/n (percelen 77F en 77G), 2040 Lillo (Antwerpen), Arcadis Belgium NV, 12/08/2020). 

Dit rapport is geldig t.e.m. 12/08/2021. Om de termijn van geldigheid te verlengen werd intussen een 

nieuw situatierapport opgemaakt en goedgekeurd door de OVAM op 10/05/2021.  

 

8 Situatieonderzoek – Oriënterend bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis van het 
Bodemdecreet, Arcadis Belgium nv, dd. 12/08/2020. Project One, Scheldelaan z/n (percelen 77F en 
77G), 2040 Lillo (Antwerpen). I.o.v. INEOS Manufacturing Belgium II NV. 
9 Situatieonderzoek – Oriënterend bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis van het 
Bodemdecreet, Arcadis Belgium nv, dd. 12/08/2020. Project One, Scheldelaan z/n (percelen 77F en 
77G), 2040 Lillo (Antwerpen). I.o.v. INEOS Manufacturing Belgium II NV. 
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Kadastraal perceel 150B – Vesta  

Op het kadastrale perceel 150B is Vesta gevestigd. Het grootste deel van dit perceel valt volledig 

buiten het projectgebied van Project One. Enkel het lange smalle stuk (toegangsweg naar Vesta) van 

dit perceel valt binnen het projectgebied van Project One.  

In 2020 werd op het perceel 150B een situatieonderzoek - oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd10. 

In het bodemonderzoek werd ten opzichte van eerdere bodemonderzoeken bijkomend verontreiniging 

vastgesteld ter hoogte van de toegangsweg, deel van het projectgebied van Project One: 

• een verontreiniging met ammonium en fosfaat in het grondwater. Uit het oriënterend 

bodemonderzoek blijkt dat er geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde concentraties een 

ernstige bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen beschrijvend 

bodemonderzoek uitgevoerd worden. In het situatieonderzoek werd besloten dat voor perceel 

150B volgende gebruiksadviezen van toepassing zijn:   

• GA1a: Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven 

bodem.  

• GA2a: Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan.  

• GA3f: Bij het (her)aanleggen van ondergrondse leidingen is het aangewezen om de 

blootstelling voor werknemers te beperken en maatregelen te nemen om permeatie door de 

(drinkwater)leidingen te voorkomen. 

Op het kadastrale perceel 150B – buiten het projectgebied van Project One – komen verschillende 

verontreinigingen voor: 

• een historische bodemverontreiniging met minerale olie en BTEX in het vaste deel van de aarde 

en in het grondwater. In het BBO11 van 2017 werd besloten dat voor deze verontreiniging een 

sanering noodzakelijk is. De sanering is begin 2021 opgestart en is lopende.  

• een historische bodemverontreiniging met minerale olie, BTEX en MTBE in het vaste deel van de 

aarde en het grondwater ter hoogte van area 2, 3, 5, 10 en 11. In 2006 werd reeds een 

bodemsaneringsproject opgesteld voor deze verontreinigingen. De sanering ervan is momenteel in 

uitvoering. 

• een nieuwe verontreiniging met minerale olie, BTEX en MTBE ontstaan ten gevolge van een 

schadegeval in 2011. De opvolging van deze verontreiniging verloopt binnen het bovenvermeld 

bodemsaneringsproject. 

• een nieuwe verontreiniging met minerale olie. Deze verontreiniging is ontstaan ten gevolge van 

een schadegeval in 2008. De opvolging van deze verontreiniging verloopt binnen het 

bovenvermeld bodemsaneringsproject. 

• een nieuwe verontreiniging met minerale olie. Deze verontreiniging is ontstaan ten gevolge van 

een schadegeval in 2009. De opvolging van deze verontreiniging verloopt binnen het 

bovenvermeld bodemsaneringsproject. 

 

10 Situatieonderzoek – Oriënterend bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis van het 
Bodemdecreet, Arcadis Belgium nv, dd. 20/08/2020. INEOS Project One, Scheldelaan 470 (percelen 
150B en 150C), 2040 Lillo (Antwerpen). I.o.v. INEOS Manufacturing Belgium II NV. 
11 Beschrijvend bodemonderzoek, Sweco Belgium nv dd. 26/20/2017. Perceel 150B, sectie A, afdeling 
18, Antwerpen. Ref. 4012810005. I.o.v. Vesta Terminal Antwerp nv. 
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In 2020 werd op perceel 150B een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd en goedgekeurd door de 

OVAM12. In het bodemonderzoek werden ten opzichte van eerdere bodemonderzoeken twee 

bijkomende verontreinigingen vastgesteld, buiten het projectgebied van Project One: 

• er komt een historische verontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de aarde voor ter 

hoogte van de spoorbelading. Voor deze verontreiniging is geen verder onderzoek noodzakelijk. 

• er komt een historische verontreiniging met zware metalen en PAK’s in het vaste deel van de 

aarde voor ter hoogte van de toplaag. Voor deze verontreiniging is geen verder onderzoek 

noodzakelijk. 

 

Ter hoogte van perceel 150B heeft zich een schadegeval voorgedaan op 24/11/2020, waarbij diesel 

is vrijgekomen ten gevolge van een lekkende leiding. Het schadegeval vond plaats buiten het 

projectgebied van Project One. Er werd nog geen evaluatierapport van dit schadegeval opgemaakt. 

Voor dit perceel werd een situatierapport opgemaakt in 2020 (Situatieonderzoek - Oriënterend 

bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis van het Bodemdecreet: Ineos Project One, 

Scheldelaan 470 (percelen 150B en 150C), 2040 Lillo (Antwerpen), Arcadis Belgium NV, 18/08/2020). 

Dit rapport is niet meer geldig gezien de wijziging van de toekomstige activiteiten. Er werd een nieuw 

situatierapport opgemaakt en goedgekeurd door de OVAM op 3/05/2021.  

Kadastraal perceel 150 C – deels Vesta en deels IOB 

Het perceel 150C is grotendeels braakliggend en begroeid met vegetatie. In het noorden van het 

perceel is in de huidige situatie sinds 2001 een grondfakkel aanwezig van Vesta. Verder wordt het 

ook gebruikt door Vesta als werfdorp. Het zuidelijk deel van het perceel zal ingenomen worden door 

Project One. 

In 2018 werd er een OBO13 uitgevoerd. In dit onderzoek werden concentraties boven de richtwaarde 

vastgesteld in het vaste deel van de aarde voor minerale olie (een nieuwe verontreiniging door de 

activiteiten op het terrein sinds 2001) en zink (een historische verontreiniging door de aanleg van het 

terrein). 

Voor arseen werden concentraties in het grondwater vastgesteld tot boven de bodemsaneringsnorm. 

Gezien deze verhoogde waardes van arseen worden beschouwd als van natuurlijke oorsprong (zie 

hoger), betreft het geen verontreiniging. 

Uit het OBO blijkt dat er geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde concentraties een ernstige 

bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen BBO uitgevoerd worden.  

In 2019 werd er een OBO14 uitgevoerd in het kader van een overdracht. In dit OBO werden er geen 

nieuwe verontreinigingen vastgesteld en de besluiten van het OBO in 2018 blijven gelden. 

 

12 Gewijzigd oriënterend bodemonderzoek, Sweco Belgium NV, dd. 05.08.2020. Perceel 150B, l.o.v. 
Vesta Terminal Antwerp NV 
13 Oriënterend bodemonderzoek, Sweco Belgium nv, dd. 16/01/2018. Perceel 150C, sectie A, afdeling 
18, Antwerpen. Ref. RAP01A-4012810005 OBO. I.o.v. Vesta Terminal Antwerp nv. 
14 Oriënterend bodemonderzoek; OBO Area IV (Perceel 150C), ABO NV, dd. 26/03/2019. Perceel 
150C, sectie A, afdeling 18, Antwerpen. Ref. 25277.R.02. I.o.v. Havenbedrijf Antwerpen NV van Publiek 
Recht 
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In 2020 werd op het perceel 150C een situatieonderzoek - oriënterend bodemonderzoek 

uitgevoerd1510. Uit dit onderzoek komen de volgende besluiten, van toepassing op het deel van het 

perceel buiten het projectgebied van Project One: 

• Na analyse van de stalen zijn concentraties boven de bodemsaneringsnorm vastgesteld voor 

minerale olie in het vaste deel van de aarde ter hoogte van boring 150C-OBO-P52. Deze 

verhoogde concentratie wordt beschouwd als een historische verontreiniging, omdat op basis van 

verklaringen van de exploitant aangenomen wordt dat zij gerelateerd is aan activiteiten die in de 

jaren ’70 en ’80 hebben plaatsgevonden waarbij lokaal zand met zware olie werd gemengd. Dit 

mengsel werd vervolgens in de fundering van de tanks gebruikt. Sinds de jaren ’90 werd dit 

mengsel vervangen door zandasfalt. Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er een 

duidelijke aanwijzing voor een ernstige bedreiging dient gedefinieerd te worden. Bijgevolg moet er 

een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen of 

voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. 

• Na analyse van de stalen zijn concentraties boven de toetsingswaarde bodemsaneringsnorm 

vastgesteld voor asbest in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de wegenis in het 

contractorpark van Vesta. Deze verhoogde concentratie wordt in het OBO beschouwd als een 

nieuwe verontreiniging, omdat zij veroorzaakt is door de aanleg van de wegenis na 2001. Uit het 

oriënterend bodemonderzoek blijkt dat een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd moet 

worden. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Om 

blootstelling en verspreiding in de toekomst te voorkomen worden volgende gebruiksadviezen 

geformuleerd:  

• GA1: Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven 

bodem. Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de 

verontreiniging te voorkomen. 

• Op basis van het stappenplan bodemonderzoek asbest is dit kadastraal perceel asbestverdacht. 

Volgend asbestlabel wordt toegekend aan het perceel: ‘Er is een puinlaag aanwezig op het terrein 

die mogelijk asbestverdacht is.’ 

Na het terreinbezoek in februari 2021 blijkt dat de zone met asbestverontreiniging intussen werd 

verhard met asfalt. Omwille van deze verharding wordt noch een humaan, noch een 

verspreidingsrisico verwacht van deze verontreiniging.  

Voor dit perceel werd een situatierapport opgemaakt in 2020 (Situatieonderzoek - Oriënterend 

bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis van het Bodemdecreet: Ineos Project One, 

Scheldelaan 470 (percelen 150B en 150C), 2040 Lillo (Antwerpen), Arcadis Belgium NV, 18/08/2020). 

Dit rapport is geldig t.e.m. 18/8/2021. Om de termijn van geldigheid te verlengen werd intussen een 

nieuw situatierapport opgemaakt en goedgekeurd door de OVAM op 3/05/2021.  

Kadastraal perceel 162G - IOB  

Het perceel 162G is braakliggend en begroeid met vegetatie. In de huidige situatie vinden er geen 

industriële activiteiten plaats. 

In het OBO van 201816 werden concentraties boven de richtwaarden vastgesteld voor zink, cadmium, 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), minerale olie en monochloorbenzeen in het 

vaste deel van de aarde en concentraties boven de richtwaarde voor chroom in het grondwater. 

 

15 Situatieonderzoek - Oriënterend bodemonderzoek, Arcadis Belgium NV, dd. 05.08.2020. 

Scheldelaan 470, percelen 150B en 150C, l.o.v. INEOS Manufacturing Belgium 

16 Oriënterend bodemonderzoek, Arcadis Belgium nv/sa, dd. 23/07/2018. Percelen 162S, 162G en 
162N, sectie A, afdeling 18 en perceel 112H, sectie F, afdeling 18, Antwerpen. Ref. 
BE0111002196.1620. I.o.v. Monsanto Europe NV. 
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De verhoogde concentraties aan zink in het vaste deel van de aarde en chroom in het grondwater 

worden beschouwd als een historische verontreiniging, omdat aangenomen wordt dat zij veroorzaakt 

zijn door het ophoogzand gebruikt voor het ophogen van het terrein voor 1960. De verhoogde 

concentraties aan cadmium, PAK’s, minerale olie en monochloorbenzeen worden beschouwd als een 

historische verontreiniging, omdat aangenomen wordt dat zij veroorzaakt zijn door de voormalige 

opslag van filterkoeken en laguneslib in deze zone. Uit het OBO blijkt dat er geen duidelijke 

aanwijzing is dat de verhoogde concentraties een ernstige bodemverontreiniging vormen voor mens 

of milieu. Bijgevolg moet er geen BBO uitgevoerd worden. 

In het OBO van 2018 werden voor dit perceel concentraties boven (80% van de) 

bodemsaneringsnormen vastgesteld voor monochloorbenzeen, mercaptobenzothiazol, 

benzothiazolol, benzothiazol, diallaat, triallaat, triethylamine, alachloor en trichloorpropaan in het 

grondwater en triallaat, trichloorpropaan en aniline in het vaste deel van de aarde. Deze 

verontreinigingen worden beschouwd als historisch, omdat aangenomen wordt dat ze veroorzaakt zijn 

door historische opslag van filterkoeken en laguneslib in deze zone. Uit het OBO blijkt dat er 

duidelijke aanwijzingen zijn dat deze historische bodemverontreiniging een ernstige 

bodemverontreiniging vormt. Er werd in 2016 reeds een BBO17 uitgevoerd voor de verontreiniging met 

monochloorbenzeen, mercaptobenzothiazol, benzothiazolol, benzothiazol, diallaat, triallaat, 

triethylamine, alachloor en trichloorpropaan in het grondwater. Aangezien de conclusies van dit BBO 

uit 2016 behouden kunnen blijven, dient er voor deze verontreiniging geen nieuw BBO uitgevoerd te 

worden. In het BBO van 2016 werd geconcludeerd dat sanering noodzakelijk is. Voor de 

verontreiniging in het grondwater werd een bodemsanering uitgevoerd door middel van pump & treat. 

Voor dit bodemsaneringsproject werd een eerste gefaseerd eindevaluatieonderzoek18 (EEO) 

uitgevoerd. Er werd vastgesteld dat er nog een restverontreiniging aanwezig is, die geen ernstige 

bodemverontreiniging vormt en waarvoor er geen bijkomende saneringsmaatregelen noodzakelijk 

zijn. Voor de vastgestelde restverontreiniging is bij het onttrekken van grondwater het volgende 

gebruiksadvies van toepassing: 

• GA2a: Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan (zie infographics OVAM19). 

Voor de verontreiniging met triallaat, trichloorpropaan en aniline in het vaste deel van de aarde werd 

in 2019 een BBO20 uitgevoerd. In dit BBO werd tevens de historische verontreiniging met 

mercaptobenzothiazol onderzocht, veroorzaakt door de voormalige opslag van verontreinigde grond. 

In dit BBO werd gevonden dat er geen ernstige bedreigingen uitgaan voor deze verontreinigingen en 

dat sanering niet noodzakelijk is. Bij graven in gronden dient voor dit perceel rekening gehouden te 

worden met het volgende gebruiksadvies: 

 

17 Aanvullend beschrijvend bodemonderzoek, Arcadis Belgium nv/sa, dd. 26/02/2016. Percelen 162l, 
162s, 162r, 162n, 162p, 162g, 112m, 150b, 378a, 380b, 162d, 112h, sectie A, Antwerpen. Ref. 
BE01110021960320. I.o.v. Monsanto Europe NV. 
18 Eerste gefaseerd eindevaluatieonderzoek, zone 4 – perceel 162G, Arcadis Belgium nv/sa, dd. 
16/07/2019. Perceel 162G, sectie A, Antwerpen. Ref. BE01110021962020. I.o.v. Bayer Agriculture 
BVBA. 
19 
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/17001.ARCA_.offerte%20OVAM.gebruiksadviezen.
GA2a.v2.pdf 
20 Gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek zone 4 en zone 6 – Bayer Agriculture bvba, Arcadis 
Belgium nv/sa, dd. 19/04/2019. Percelen 162S en 162 G, sectie A, afdeling 18, Antwerpen. Ref. 
BE0111.002196.2020. I.o.v. Bayer Agriculture bvba. 
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• GA1: In het kader van de regeling grondverzet zullen er beperkingen zijn voor het gebruik van de 

uitgegraven bodem. Bij graven in de bodem is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. 

Door het Havenbedrijf Antwerpen werd geopteerd om de aanwezige verontreiniging met triallaat, 

trichloorpropaan, aniline en mercaptobenzothiazol in het vaste deel van de aarde op dit perceel 

alsnog te saneren, alhoewel er geen noodzaak was tot bodemsanering. In opdracht van Havenbedrijf 

Antwerpen werd een bodemsaneringsproject opgesteld waarin de best beschikbare technieken 

onderzocht werden om de bodemsaneringswerken door te voeren. Voor dit bodemsaneringsproject 

werd in 2019 een kwaliteitsplan ingediend21. De zone werd eind 2019 gesaneerd door een ontgraving 

met behulp van een bemaling. Dit bodemsaneringsproject werd uitgevoerd in opdracht van het 

Havenbedrijf Antwerpen en maakte geen deel uit van voorliggend project. Na het uitvoeren van de 

bodemsaneringswerken zal vermoedelijk het hierboven gestelde gebruiksadvies bij graven in gronden 

van toepassing blijven omwille van de mogelijke restverontreiniging. 

Voor dit perceel is reeds een S-inrichting vergund en zijn er reeds verschillende oriënterende 

bodemonderzoeken beschikbaar. Als situatierapport hanteren we het recentste onderzoek aangezien 

dit het dichtste bij de nulsituatie van het perceel aanleunt, voor de start van de nieuwe activiteiten. 

Bovendien omvat het laatste oriënterend bodemonderzoek een overzicht van alle tot nu toe 

aangetroffen verontreinigingen op het perceel. Het situatierapport voor dit perceel is: Oriënterend 

bodemonderzoek Monsanto Europe NV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, OVAM dossier: 4014, 

Arcadis Begium NV, 23/07/2018. 

Kadastraal perceel 162S – deels Bayer en deels IOB 

Het deel van het projectgebied van Project One ten oosten van Bayer, wat onderdeel is van het 

kadastraal perceel 162S, is braakliggend en begroeid met vegetatie. In de huidige situatie vinden er 

geen industriële activiteiten plaats. Het overgrote deel van het terrein is in gebruik door Bayer. 

Binnen het projectgebied van Project One komen volgende verontreinigingen voor:  

Ter hoogte van de noordgrens van het perceel komt een verontreiniging voor in het vaste deel van de 

aarde met diallaat, triallaat, mercaptobenzothiazol en minerale olie. Deze verontreinigingen worden 

beschouwd als een historische verontreiniging, omdat aangenomen wordt dat ze veroorzaakt zijn 

door de voormalige opslag van verontreinigde grond ter hoogte van de noordelijke weg. Uit het OBO 

van 201822 blijkt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de historische bodemverontreinigingen met 

diallaat, triallaat en mercaptobenzothiazol een ernstige bodemverontreiniging vormen. Er werd in 

2019 een BBO23 uitgevoerd ter hoogte van de noordgrens van het perceel. In dit BBO wordt gesteld 

dat er van de historische verontreinigen geen humaan toxicologisch risico (actueel/potentieel) en/of 

ecotoxicologisch risico (actueel/potentieel) uitgaan. Er wordt geen ernstige bedreiging door 

 

21 Kwaliteitsplan Derde Gefaseerd Bodemsaneringsproject; Area III - Deel verontreinigingen met 
triallaat, 1,2,3 trichloorpropaan, aniline en mercaptobenzothiazol in het vaste deel van de aarde t.h.v. 
zone 4, Scheldelaan 460, 2060 Antwerpen, ABO NV, dd. 22/08/2019. Perceel 162S, sectie A, afdeling 
18, Antwerpen. Ref. 25277 I.o.v Havenbedrijf Antwerpen NV van Publiek Recht 
22 Oriënterend bodemonderzoek, Arcadis Belgium nv/sa, dd. 23/07/2018. Percelen 162S, 162G en 
162N, sectie A, afdeling 18 en perceel 112H, sectie F, afdeling 18, Antwerpen. Ref. 
BE0111002196.1620. I.o.v. Monsanto Europe NV. 
23 Gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek zone 4 en zone 6 – Bayer Agriculture bvba, Arcadis 
Belgium nv/sa, dd. 19/04/2019. Percelen 162S en 162 G, sectie A, afdeling 18, Antwerpen. Ref. 
BE0111.002196.2020. I.o.v. Bayer Agriculture bvba. 
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verspreiding vastgesteld. Sanering is niet noodzakelijk. Voor de vastgestelde verontreinigingen is een 

gebruiksadvies van toepassing:  

• GA1: Bij het uitvoeren van grondverzet, het graven in gronden en bij de uitvoering van 

handelingen in de verontreinigde zone is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 

verspreiding van de grondverontreiniging tegen te gaan en om directe blootstelling aan de 

verontreiniging te vermijden. 

Ter hoogte van de noordelijke zone komt eveneens een verontreiniging met zink in het vaste deel van 

de aarde voor. Deze verhoogde concentraties worden beschouwd als een historische verontreiniging, 

omdat aangenomen wordt dat zij veroorzaakt zijn door het ophoogzand gebruikt voor het ophogen 

van het terrein voor 1960. Uit het OBO van 2018 blijkt dat er geen duidelijke aanwijzing is dat de 

verhoogde concentraties een ernstige bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu. Bijgevolg 

moet er geen BBO uitgevoerd worden. 

In het OBO van 2018 wordt binnen het projectgebied van Project One eveneens melding gemaakt 

van een verontreiniging met benzothiazol, diallaat, zwavel, monochloorbenzeen, triallaat en 

triethylamine in het grondwater. Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er duidelijke 

aanwijzingen zijn dat bovenstaande verontreinigingen een ernstige bodemverontreiniging vormen. 

Voor deze verontreinigingen in het grondwater werden reeds verscheidene BBO’s opgemaakt; het 

meest recente BBO dat al deze verontreinigingen omvat dateert van 201624. In het BBO van 2016 

werd geconcludeerd dat sanering noodzakelijk is. De sanering is lopende. 

In het OBO25 van 2020 werd een verontreiniging met PCB’s in het vaste deel van de aarde en een 

verontreiniging met PAK’s in het vaste deel van de aarde vastgesteld. Er werd aangenomen dat deze 

werden veroorzaakt door het gebruik van ophoogzand bij de aanleg van het terrein of door de opslag 

van producten op de braakliggende delen van het perceel. Er zijn geen verdere maatregelen 

noodzakelijk voor deze verontreinigingen. 

Buiten het projectgebied van Project One komen op dit perceel verschillende verontreinigingen voor 

in het vaste deel van de aarde en het grondwater: 

In het OBO van 2018 werden concentraties boven de richtwaarde vastgesteld voor nikkel, zink, 

monochloorbenzeen en minerale olie in het vaste deel van de aarde. Deze verhoogde concentraties 

worden beschouwd als een historische verontreiniging, omdat aangenomen wordt dat zij veroorzaakt 

zijn door het ophoogzand gebruikt voor het ophogen van het terrein voor 1960 (nikkel, zink en 

chroom), door morsen en lekkages ter hoogte van de voormalige verladingszone en opslag en door 

lekkage van rioleringen (monochloorbenzeen) en door voormalige blusactiviteiten (minerale olie). In 

het grondwater werden concentraties boven de richtwaarden vastgesteld voor chroom, ethylbenzeen, 

benzeen, tolueen, minerale olie en AMPA (aminomethylfosfonzuur). Deze verontreinigingen worden 

als historisch beschouwd, omdat aangenomen wordt dat ze veroorzaakt werden door overstromingen 

en lekkages van de lagunes, effluentputten, opslagtanks en rioleringen (benzeen, tolueen en 

ethylbenzeen). De overschrijding met minerale olie in het grondwater wordt beschouwd als een 

gemengd, overwegend nieuwe verontreiniging, omdat aangenomen wordt dat deze veroorzaakt is 

door morsverliezen en overvulling van de dieseltank. De verontreiniging met AMPA is een nieuwe 

 

24 Aanvullend beschrijvend bodemonderzoek, Arcadis Belgium nv/sa, dd. 26/02/2016. Percelen 162l, 
162s, 162r, 162n, 162p, 162g, 112m, 150b, 378a, 380b, 162d, 112h, sectie A, Antwerpen. Ref. 
BE01110021960320. I.o.v. Monsanto Europe NV. 
25 Oriënterend bodemonderzoek, ABO NV, dd. 10.01.2020. Scheldelaan 460, Area III, perceel 162S, 

l.o.v. havenbedrijf Antwerpen 
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verontreiniging. Uit het OBO blijkt dat er geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde concentraties 

een ernstige bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen BBO 

uitgevoerd worden. 

In het OBO van 2018 werden concentraties boven de 80% van de bodemsaneringsnorm vastgesteld 

voor monochloorbenzeen, mercaptobenzothiazol, benzothiazolol, benzothiazol, diallaat, zwavel, 

triallaat, aniline, atrazine, alachloor, trichloorpropaan, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, styreen en 

triethylamine in het grondwater. Deze verontreinigingen worden beschouwd als historisch, omdat 

aangenomen wordt dat ze veroorzaakt zijn door overstromingen en lekkages van de lagunes, 

effluentputten, opslagtanks en rioleringen verspreid over het perceel. Uit het oriënterend 

bodemonderzoek blijkt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat bovenstaande historische 

verontreinigingen een ernstige bodemverontreiniging vormen. Voor deze verontreinigingen in het 

grondwater werden reeds verscheidene BBO’s opgemaakt; het meest recente BBO dat al deze 

verontreinigingen omvat dateert van 201626. In het BBO van 2016 werd geconcludeerd dat sanering 

noodzakelijk is. Voor de verontreinigingen in het grondwater op het overige deel van het perceel is 

sinds 2004 een bodemsanering lopende27. Sinds 2017 bestaat deze sanering uit de monitoring van de 

verontreiniging. 

Voor de verontreiniging met benzothiazol, benzothiazolol, mercaptobenzothiazol, aniline, 

triethylamine, diallaat, triallaat en alachloor ter hoogte van de lagunes, effluentputten opslagtanks en 

rioleringen werd in 2018 een eerste gefaseerd bodemsaneringsproject ingediend bij de OVAM en 

conform verklaard in 2019. Het betreft de uitvoering van een pilootproef. De pilootproef is lopende. 

In het OBO van 2018 werden concentraties boven de 80% van de bodemsaneringsnorm vastgesteld 

voor minerale olie en diallaat in het vaste deel van de aarde. Ter hoogte van blokveld A6 komt een 

historische verontreiniging met diallaat voor. Voor zowel de verontreiniging met minerale olie als de 

verontreiniging met diallaat ter hoogte van blokveld A6 dient nog een beschrijvend bodemonderzoek 

uitgevoerd te worden. 

In het OBO van 2018 werden concentraties boven (80% van) de bodemsaneringsnorm vastgesteld 

voor glyfosaat en vinylchloride in het grondwater. Uit het OBO blijkt dat er duidelijke aanwijzingen zijn 

dat deze historische bodemverontreiniging een ernstige bodemverontreiniging vormt. Voor de 

verontreiniging met glyfosaat en vinylchloride in het grondwater dient een beschrijvend 

bodemonderzoek uitgevoerd te worden. 

Voor dit perceel is reeds een S-inrichting vergund en zijn er reeds verschillende oriënterende 

bodemonderzoeken beschikbaar. Als situatierapport hanteren we het recentste onderzoek aangezien 

dit het dichtste bij de nulsituatie van het perceel aanleunt, voor de start van de nieuwe activiteiten. 

Bovendien omvat het laatste oriënterend bodemonderzoek een overzicht van alle tot nu toe 

aangetroffen verontreinigingen op het perceel. Het situatierapport voor dit perceel is: Oriënterend 

bodemonderzoek Monsanto Europe NV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, OVAM dossier: 4014, 

Arcadis Begium NV, 23/07/2018. 

 

26 Aanvullend beschrijvend bodemonderzoek, Arcadis Belgium nv/sa, dd. 26/02/2016. Percelen 162l, 
162s, 162r, 162n, 162p, 162g, 112m, 150b, 378a, 380b, 162d, 112h, sectie A, Antwerpen. Ref. 
BE01110021960320. I.o.v. Monsanto Europe NV. 
27 Gewijzigd Bodemsaneringsproject Monsanto NV, Scheldelaan 460 - Haven 627, B-2040 Antwerpen 
(94100005803), Lisec Studiecentrum Voor Ecologie VZW, dd. 13/02/2004. Percelen 162l, 162s, 162r, 
162n, 162p, 162g, 112m, 150b, 378a, 380b, 112h, 112m, scheldelaan (openbaar domein) sectie A, 
Antwerpen. I.o.v. Monsanto Europe NV. 
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Kadastraal perceel 61T – IOB  

Het perceel 61T is braakliggend en begroeid met vegetatie. In de huidige situatie vinden er geen 

industriële activiteiten plaats.  

In 2019 werd er een OBO28 uitgevoerd in het kader van een overdracht van het perceel. In dit OBO 

wordt er besloten op basis van vorige bodemonderzoeken dat volgende verontreinigingen aanwezig 

zijn: 

• een historische verontreiniging met geleidbaarheid aanwezig in het grondwater. Zoals beschreven 

in de bodemwetgeving is er geen duidelijke aanwijzing voor een ernstige bedreiging en is er geen 

beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk;  

• een verontreiniging met arseen in het grondwater. Deze verontreiniging heeft een natuurlijke 

oorsprong.  

• een verontreiniging met VOCl in het grondwater. Deze verontreiniging werd gesaneerd. Na de 

sanering was er nog een restverontreiniging aanwezig zonder verspreidingsrisico;  

• verhoogde kwikconcentraties in het vaste deel van de aarde. De verontreiniging wordt als 

historisch van aard beschouwd. Er is geen vervolgonderzoek of sanering nodig; 

• een overschrijding van de richtwaarde voor PAK’s in het vaste deel van de aarde. De 

verontreiniging wordt aanzien als historisch van aard. Er is geen vervolgonderzoek of sanering 

nodig. 

In het kader van dit project werd er in 202029 een OBO uitgevoerd, met als resultaten: 

• Op basis van het stappenplan asbest werd in het OBO besloten dat perceel 61T ter hoogte van de 

verharding asbestverdacht is. Aangezien er geen stalen zijn genomen van het materiaal onder de 

verharding, kan er op basis van het uitgevoerde onderzoek niet uitgesloten worden dat er 

concentraties asbest boven de toetsingswaarde voorkomen in een eventuele puinlaag onder de 

verharding. Bovendien kan de besluitvorming van de onderzochte, niet-verharde zones niet 

doorgetrokken worden naar de verharde zones aangezien er op basis van de beschikbare info niet 

kan besloten worden dat de aanwezige puinlagen op het terrein allen dezelfde samenstelling of 

herkomst kennen. Uitgaande van een potentieel scenario waarbij de asbestverontreiniging 

aanwezig is, wordt noch een humaan noch een verspreidingsrisico verwacht aangezien eventuele 

verontreiniging voldoende afgedekt is door de aanwezige verharding. Zoals beschreven in de 

bodemwetgeving is er geen duidelijke aanwijzing voor een ernstige bedreiging en is er geen 

beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk.  Er zijn geen voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Het 

perceel krijgt een asbestlabel: ‘Er is een puinlaag aanwezig op het terrein die mogelijk 

asbestverdacht is.’ 

• Om blootstelling en verspreiding in de toekomst te voorkomen worden volgende gebruiksadviezen 

geformuleerd voor de mogelijk asbestverdachte puinlaag onder de verharding:  

• GA1: Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven 

bodem. Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de 

verontreiniging te voorkomen.  

• GA3a: Het is niet aangewezen om de bestaande verharding op het terrein weg te nemen. 

 

 

28 Oriënterend bodemonderzoek in kader van strategie 5C; Area II (Perceel 61T), ABO NV, dd. 
03/06/2019. Perceel 61T, sectie A, Antwerpen. Ref. 25277.R.04. I.o.v. Havenbedrijf Antwerpen NV van 
Publiek Recht 
29 Oriënterend bodemonderzoek INEOS Manufacturing Belgium II nv, Scheldelaan 480 (perceel 61T), 
2040 Lillo (Antwerpen), OVAM dossier: 4798, Arcadis Belgium nv/sa, dd. 31/08/2020. I.o.v. INEOS 
Manufacturing Belgium II nv. 
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Voor dit perceel is reeds een S-inrichting vergund en zijn er reeds verschillende oriënterende 

bodemonderzoeken beschikbaar. Als situatierapport hanteren we het recentste onderzoek aangezien 

dit het dichtste bij de nulsituatie van het perceel aanleunt, voor de start van de nieuwe activiteiten. 

Bovendien omvat het laatste oriënterend bodemonderzoek een overzicht van alle tot nu toe 

aangetroffen verontreinigingen op het perceel. Het situatierapport voor dit perceel is: Oriënterend 

bodemonderzoek: Ineos Manufacturing Belgium II nv, Scheldelaan 480 (perceel 61T), 2040 Lillo 

(Antwerpen), Arcadis Belgium NV, 31/08/2020. 

8.3 Effectbeschrijving en effectbeoordeling – aanlegfase  

8.3.1 Wijziging bodemgebruik 

Deze effectgroep is relevant om na te gaan of een bepaald bodemgebruik op het projectgebied of in 

de omgeving sterk beïnvloed wordt door het project. 

In de huidige situatie is het projectgebied, mede gezien de ligging ervan, weinig tot niet geschikt voor 

andere dan industriële toepassingen. De volledige inrichting van het projectgebied tot industrieterrein 

zal het ongeschikt maken voor enige andere vorm van bodemgebruik. 

8.3.2 Erosie 

Erosie is de verplaatsing van bodemmateriaal door de inwerking van wind en water. Erosie kan 

optreden als gevolg van wijzigingen in bodembedekking, wijzigingen in reliëf en wijzigingen van de 

waterhuishouding. Verharde oppervlakken zijn niet gevoelig voor erosie. 

Ontbossing kan aanleiding geven tot erosie indien het ontboste terrein na de werken braakliggend 

wordt achtergelaten. Voor dit project zal dit echter niet het geval zijn. Het projectgebied zal ook in de 

geplande situatie een vlak reliëf hebben. Bovendien is de textuur van de bodem grofkorrelig. Door 

bovenstaande factoren wordt er geen noemenswaardige erosie verwacht (verwaarloosbaar effect 

(0)). 

8.3.3 Wijziging bodemstabiliteit 

Bodemzetting, zakking van het oorspronkelijke maaiveld, wordt veroorzaakt door externe belasting. 

Het is een onomkeerbaar proces dat beperkt blijft tot de zone waarbinnen de belasting plaatsvindt. 

Bodemzetting is afhankelijk van de samendrukbaarheid van de grond en de dikte van de grondlaag. 

Zware (leem, klei) en veenhoudende gronden zijn het meest gevoelig voor bodemzetting. 

Zandgronden zijn weinig gevoelig voor zetting. Gezien de zandige ondergrond van het projectgebied, 

worden er geen belangrijke zettingen verwacht. 

Inklinking kan voorkomen bij ontwatering van natte samendrukbare bodemlagen. Natte veengronden 

zijn het meest gevoelig voor inklinking. Zandgronden zijn weinig gevoelig voor inklinking.  

Tijdens de aanlegfase zullen tijdelijke bemalingswerken gebeuren bij het uitgraven van proefsleuven 

(zeer beperkte bemaling) en in functie van diverse constructiewerken onder het maaiveld 

(funderingen, ondergrondse leidingen, opvangputten, bekkens, …). De concrete bemalingslocaties, -

duur, -dieptes en  

-volumes zijn weergegeven in Hoofdstuk 9 Water. De bemalingen bij het uitgraven van de 

proefsleuven zijn beperkt in tijd en debiet. Het opgepompte water zal over het terrein worden 

verspreid, waardoor het uiteindelijk terug in de grond zal kunnen infiltreren. Voor de bemalingen in 

functie van de constructiewerken werd in kader van het MER een grondwatermodellering uitgevoerd 
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om de effecten van de bemaling in te schatten op de omgeving. In het grondwatermodel werden de 

zettingsrisico’s berekend ten aanzien van de omgevende infrastructuur. Als grenswaarde van de 

totale zetting van een bouwwerk wordt in de regel 20 mm aangehouden, maar in het 

grondwatermodel wordt ook gerekend met 15 mm (zie Hoofdstuk 9 Water voor meer informatie). 

Indien grotere zettingen optreden, kan er schade aan naburige gebouwen veroorzaakt worden, en 

wordt dit als negatief beoordeeld. Om de impact van de grondwateronttrekking te beperken, worden 

er preventieve maatregelen voorzien, met name infiltratievoorzieningen en/of damwanden (of 

equivalente techniek). Het risico op het voorkomen van ontoelaatbare zettingen is daardoor als gering 

te beschouwen. Het effect van mogelijke bodemzettingen of inklinkingen ten gevolge van de 

bemalingen tijdens de aanlegfase kan daardoor als beperkt negatief (-1) tot verwaarloosbaar (0) 

beoordeeld worden.  

8.3.4 Wijziging bodemkwaliteit 

Accidentele verontreiniging 

Tijdens de werken van de aanlegfase (vegetatieverwijdering, nivellering, constructie,…) kan 

accidentele bodem- en grondwaterverontreiniging optreden ten gevolge van lekken in 

(brandstof)leidingen of morsverliezen van voornamelijk olie en/of brandstoffen tijdens het gebruik en 

het onderhoud van het machinepark op de werf. Gezien de omvang van het terrein, zullen er tijdens 

de aanlegfase op een aantal plaatsen verspreid over het gehele projectgebied, werfvoorzieningen 

zijn. Daarnaast zullen op enkele plaatsen zones voor stockeren van materialen (laydown zones) 

worden voorzien. Ter hoogte van de werfvoorzieningen en laydown zones komen er onder meer 

dieselopslag in enkelwandige bovengrondse houders die voorzien zijn van pompen, tankplaatsen en 

plaatsen voor het afspoelen van materialen. De houders worden op een inkuiping geplaatst. De 

tankplaatsen en de plaatsen voor het afspuiten van materialen worden voorzien van een 

vloeistofdichte verharding. De houders, de tankplaatsen en de plaatsen voor het afspuiten van 

materialen, zullen voldoen aan de VLAREM-voorwaarden. Het opgevangen water wordt als mogelijk 

verontreinigd beschouwd, en wordt afgevoerd voor externe verwerking. 

Verontreinigende stoffen die op of in de bodem terechtkomen, kunnen onder invloed van insijpelend 

regenwater uitspoelen en naar het grondwater migreren. Rekening houdend met het feit dat een 

dergelijke bodem- en/of grondwaterverontreiniging volgens de bepalingen van het Bodemdecreet als 

nieuw te beschouwen is, dient de aannemer bij het optreden van calamiteiten onmiddellijk in te 

grijpen en de nodige maatregelen te treffen om bodem- en grondwaterverontreiniging uit te sluiten. 

De nodige procedurele afspraken worden gemaakt; daarnaast zullen gepaste en voldoende 

interventiemiddelen voorzien worden (zie ook Hoofdstuk 9 Water voor projectgeïntegreerde 

maatregelen). De impact van eventuele incidenten wordt als beperkt negatief (-1) tot verwaarloosbaar 

(0) beoordeeld. 

Grondverzet 

Na de vegetatieverwijdering worden er proefsleuven gegraven, die met dezelfde grond terug 

opgevuld worden. Boringen en sonderingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

‘International Standard EN ISO 22475-1:2006’ norm en in overeenstemming met de code van goede 

praktijk (VLAREM II bijlage 5.53.1.). Deze richtlijnen schrijven onder meer de goede afdichting van de 

putten voor, om bodem- en grondwaterverontreiniging door insijpelen te voorkomen. 
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Het grondverzet tijdens de aanlegfase kan opgesplitst worden in 3 fasen: 

• Af te graven en af te voeren volumes bij de afgraving van de teelaarde; 

• Af te graven, deels af te voeren en deels aan te vullen volumes bij de nivellering van de 

onderlaag; 

• Af te graven, deels af te voeren en deels aan te vullen volumes in het kader van de 

constructiewerken zelf. 

Voor een overzicht van de volumes en een gedetailleerde beschrijving van de verschillende 

grondwerken, wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 Projectbeschrijving.  

Het grondverzet zal conform de vigerende wetgeving gebeuren. Om de verspreiding van 

bodemverontreiniging te beheersen, heeft de Vlaamse Regering een regelgeving opgesteld met 

betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem. Deze regelgeving wordt beschreven in Hoofdstuk 

XIII van het VLAREBO (het Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering). Ook de Richtlijn 

PFAS-onderzoek van 3 juni 2020 is van toepassing.  

Specifiek voor de kadastrale percelen 162S en 162G van het projectgebied geldt uit het gefaseerd 

beschrijvend bodemonderzoek30 het gebruiksadvies (zie § 8.2.5): “GA1: In het kader van de regeling 

grondverzet zullen er beperkingen zijn tot het gebruik van de uitgegraven bodem. Bij graven in de 

bodem is het aangewezen om maatregelen te nemen om de blootstelling aan de verontreiniging te 

voorkomen”. Na het uitvoeren van de bodemsanering op kadastraal perceel 162G, welke geen deel 

uitmaakt van voorliggend project, zal vermoedelijk het hierboven gestelde gebruiksadvies bij graven 

in gronden van toepassing blijven omwille van de mogelijke restverontreiniging. 

Specifiek voor kadastraal perceel 150B zijn de volgende gebruiksadviezen van toepassing uit het 

oriënterend bodemonderzoek in relatie tot grondverzet31:  

• GA1a: Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven 

bodem.  

• GA3f: Bij het (her)aanleggen van ondergrondse leidingen is het aangewezen om de 

blootstelling voor werknemers te beperken en maatregelen te nemen om permeatie door de 

(drinkwater)leidingen te voorkomen. 

 

Specifiek voor kadastraal perceel 150C is het volgende gebruiksadvies van toepassing uit het 

oriënterend bodemonderzoek31 in relatie tot grondverzet:  

• GA1: Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven 

bodem. Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de 

verontreiniging te voorkomen. 

  

 

30 Gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek zone 4 en zone 6 – Bayer Agriculture bvba, Arcadis 
Belgium nv/sa, dd. 19/04/2019. Percelen 162S en 162G, sectie A, afdeling 18, Antwerpen. Ref. 
BE0111.002196.2020. I.o.v. Bayer Agriculture bvba. 
31 Situatieonderzoek – Oriënterend bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis van het 
Bodemdecreet, Arcadis Belgium nv, dd. 20/08/2020. INEOS Project One, Scheldelaan 470 (percelen 
150B en 150C), 2040 Lillo (Antwerpen). I.o.v. INEOS Manufacturing Belgium II NV. 
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Specifiek voor kadastraal perceel 61T zijn de volgende gebruiksadviezen van toepassing uit het 

oriënterend bodemonderzoek32 in relatie tot grondverzet:  

• GA1: Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven 

bodem. Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de 

verontreiniging te voorkomen.  

• GA3a: Het is niet aangewezen om de bestaande verharding op het terrein weg te nemen. 

 

In het kader van grondverzet is er een technisch verslag opgemaakt door een erkend 

bodemsaneringsdeskundige dat de milieuhygiënische kwaliteit van de grond beschrijft. Bij de 

grondafvoer op het projectgebied zal rekening gehouden worden met de kwaliteit van de grond en de 

blootstelling aan verontreiniging (verwaarloosbaar (0) tot beperkt negatief effect (-1)).  

De grond die tijdens de aanlegfase wordt afgegraven en/of aangevoerd, zal op een aantal plaatsen 

op de site tijdelijk worden opgeslagen in afwachting van aanvulling/gebruik op het terrein of van 

afvoer. Voor de opslag van de verontreinigde gronden in de tijdelijke opslagplaatsen, zal voorzien 

worden in een ondoorlatende folie, om uitloging van mogelijk verontreinigde gronden naar de bodem 

en het grondwater te voorkomen. Om verontreiniging van afstromend hemelwater te voorkomen, 

zullen de zwaarst verontreinigde gronden ook afgedekt worden, op aanduiding van de 

bodemsaneringsdeskundige. De tijdelijke opslagplaatsen (TOP’s) zullen ingericht worden cf. de Best 

Beschikbare Technieken (BBT). De totaliteit van de opslag van gronden in de aanlegfase zal zich 

uitstrekken over een periode van meer dan 1 jaar (waarvoor in de omgevingsvergunning Rubriek 61 

wordt gevraagd). Het zal echter gaan om grondopslag op wisselende locaties, in functie van de 

voortschrijdende aanlegwerkzaamheden (< 1 jaar per locatie). Omwille van de beperkte ruimte, zal 

uitgegraven grond zo spoedig mogelijk hergebruikt worden om de ruimte-inname voor grondopslag op 

het Project One terrein te beperken tot het hoogstnoodzakelijke. Mogelijk verontreinigde grond wordt 

zo snel mogelijk afgevoerd (er wordt hiervoor tevens in de omgevingsvergunning Rubriek 2.1.3 

gevraagd). Het effect op de bodemkwaliteit wordt verwaarloosbaar (0) tot beperkt negatief (-1) 

geacht. 

De mogelijke wijziging van de bodem- en grondwaterkwaliteit ten gevolge van de bemalingswerken, 

wordt beschreven in hoofdstuk 9 Water. 

8.3.5 Bodemverdichting en profielwijziging 

Verdichting is het effect dat tot stand komt door gebruik van machines en belangrijke 

grondaanvullingen boven samendrukbare of structuurgevoelige bodems. De gevoeligheid van de 

bodem voor verdichting is functie van de textuur en de drainageklasse. Zandgronden zijn minder 

gevoelig dan leem- of kleigronden. Droge gronden zijn stabieler dan natte gronden (vanaf 

draineringsklasse e). Verharde oppervlakken zijn niet gevoelig voor verdichting. 

Het projectgebied is een opgespoten terrein met een hoofdzakelijk zandige textuur, droog tot matig 

nat tot zeer nat. De ondergrond is weinig tot matig gevoelig voor verdichting. Rekening houdend met 

de bodembestemming, industriegebied, wordt eventuele verdichting door gebruik van werfmachines 

en opslag van materialen tijdens de aanlegfase als verwaarloosbaar beoordeeld. Er wordt geen 

belangrijke structuurwijziging verwacht en het effect wordt als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

 

32 Oriënterend bodemonderzoek INEOS Manufacturing Belgium II nv, Scheldelaan 480 (perceel 61T), 
2040 Lillo (Antwerpen), OVAM dossier: 4798, Arcadis Belgium nv/sa, dd. 31/08/2020. I.o.v. INEOS 
Manufacturing Belgium II nv. 
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Bij het uitgraven van grond en bij inbreng van vreemde materialen in de bodem wordt het 

oorspronkelijke bodemprofiel verstoord.  

Tijdens de freeswerken voor het uithalen van de boomwortels, worden er profielwijzigingen verwacht 

tot ca. 1 m diep. Aangezien de freeswerken plaatsvinden in opgespoten gronden zonder 

profielontwikkeling, wordt het effect van profielwijziging als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

Na de vegetatieverwijdering worden er proefsleuven gegraven voor de identificatie van ondergrondse 

leidingen en worden er proefboringen en sonderingen uitgevoerd voor het geotechnisch onderzoek en 

de mogelijke aanwezigheid van explosieven. De nivelleringswerken volgen erna. Voor het 

contractordorp worden putten gegraven voor de gescheiden opvang van sanitair afvalwater, 

hemelwater en industrieel afvalwater. Voor de aanleg van de ondersteunende infrastructuur van 

Project One, onder meer de voorzieningen voor drainage, hemelwaterbuffering en -hergebruik, 

sanitair en industrieel afvalwater, ondergrondse opslagtanks en ondergrondse leidingen en kabels, 

worden er ook graafwerken voorzien. Tijdens de aanlegfase worden er paalfunderingen (tot 25 à 30 

m diep) aangelegd. Aangezien de vernoemde grondwerken plaatsvinden in opgespoten gronden 

zonder profielontwikkeling, wordt het effect van profielwijziging als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

8.3.6 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Op basis van de effectbeoordelingen worden milderende maatregelen niet noodzakelijk geacht. 

Er worden enkele projectgeïntegreerde maatregelen genomen om accidentele verontreiniging tijdens 

de aanlegfase te vermijden of te beperken: 

• Strikt volgen van de gebruiksadviezen geformuleerd in de uitgevoerde en lopende 

bodemonderzoeken en strikt volgen van de bepalingen in het technisch verslag teneinde 

verspreiding van verontreinigde gronden te voorkomen; 

• Bij calamiteiten: directe acties te ondernemen in overleg met de bodemsaneringsdeskundige om 

de impact op de bodemkwaliteit tot een absoluut minimum te beperken/weg te nemen; 

• Opstellen en opvolgen van werkprocedures die periodiek op hun efficiëntie dienen gecontroleerd 

te worden; 

• Afspuiten van materialen op één of meerdere centrale plaats(en) die van een vloeistofdichte 

verharding voorzien zijn; 

• Het gebruik van vaten en jerrycans zoveel mogelijk vermijden; indien ze toch gebruikt worden, 

moeten ze voorzien zijn van goede schenktuiten en flexibele vulslangen; 

• Waar mogelijk gebruik maken van milieuvriendelijke smeeroliën en vetten (bvb. biologisch 

afbreekbare olie). 

8.4 Effectbeschrijving en effectbeoordeling – exploitatiefase  

8.4.1 Wijziging bodemkwaliteit 

8.4.1.1 Opslag gevaarlijke stoffen 

In Hoofdstuk 3 Projectbeschrijving van het MER wordt een overzicht gegeven van de opslag van 

gevaarlijke stoffen tijdens de exploitatiefase.  

Ethaan – de voornaamste grondstof – zal in een grote cryogene tank opgeslagen worden. Ethaan is 

gasvormig bij omgevingstemperatuur, waardoor de opslag gebeurt bij zeer lage temperatuur (-

88,5 °C). Op die temperatuur is ethaan vloeibaar bij atmosferische druk (gecondenseerd gas). Bij een 

eventuele lekkage zal ethaan opnieuw verdampen, waardoor er geen risico op bodemverontreiniging 

is. 
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De voornaamste opslag van nevenproducten en andere chemicaliën is: 

• Opslag van C3 en C4 nevenproducten in druktanks (zogenaamde ingeterpte ‘bullets’); 

• Opslag van C5+ nevenproducten in gesloten, atmosferische tanks; 

• Opslag van chemicaliën voor de processen, waterzuivering, waterbehandeling, …: het betreft 

diverse, eerder kleine tanks en chemische opslagplaatsen, die op enkele plaatsen op het terrein 

voorzien worden. 

Een belangrijk volume aandeel van de opslag aan gevaarlijke stoffen is gasvormig onder 

atmosferische condities. Dit vormt geen risico voor bodemverontreiniging. 

Alle opslagtanks worden voorzien van de in VLAREM voorgeschreven bodembeschermende 

maatregelen (vloeistofdichte verharding, inkuiping, opvang van mogelijk verontreinigd regenwater, 

overvulbeveiliging, …).  

Er worden tijdens de exploitatiefase bijgevolg de nodige maatregelen genomen om bodem- en 

grondwaterverontreiniging ten gevolge van calamiteiten bij de opslag van gevaarlijke stoffen te 

vermijden. Effecten op bodem- en grondwaterkwaliteit worden als beperkt negatief (-1) tot 

verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

8.4.1.2 Verlading en transport gevaarlijke stoffen 

Scheepsverlading 

Voor de grondstof ethaan geldt dat het op zeer lage temperatuur in vloeibare vorm per schip wordt 

aangevoerd en vanuit de schepen in de cryogene opslagtank gelost wordt. De verlading van ethaan 

gebeurt dus ook onder de vorm van een diepgekoelde vloeistof (gecondenseerd gas). De gebruikte 

verladingsinstallaties zijn volledig gesloten. Deze verlading vormt geen risico voor 

bodemverontreiniging, gezien bij lekkage het ethaan zal verdampen. 

De verlading van C3 en C4 koolwaterstoffen gebeurt onder de vorm van een vloeibaar gemaakt gas. 

De gebruikte verladingsinstallaties zijn volledig gesloten. De verlading vormt ook hier geen risico voor 

bodemverontreiniging, gezien de snelle verdamping onder atmosferische condities. 

De verlading van C5+ gebeurt onder de vorm van een vloeistof bij normale druk. De gebruikte 

verladingsinstallaties zijn volledig gesloten. 

Pijpleidingen 

Het transport van volgende producten zal via (pijp)leiding gebeuren: 

• Ethyleen (afvoer), 

• Propyleen (afvoer),  

• C4 koolwaterstoffen (afvoer), 

• NaOH (aanvoer). 

 

Vrachtwagens 

Voor de producten die per vrachtwagen getransporteerd worden is ter hoogte van de respectievelijke 

opslagtanks een verladingsplaats voorzien. 
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Laden en lossen van schepen aan de nieuwe aanlegsteiger en laden en lossen van vrachtwagens 

gebeurt VLAREM-conform (vloeistofdichte verharding met opvangcapaciteit voor lekken, opvang en 

afleiding van mogelijk verontreinigd regenwater naar de waterzuiveringsinstallatie) en eveneens in 

overeenstemming met de Code van Goede Praktijk bij Bulkleveringen van Vloeibare Chemicaliën 

(Belgian Association of Chemical Distributors, 2007). Er worden tijdens de exploitatiefase bijgevolg de 

nodige maatregelen genomen om bodem- en grondwaterverontreiniging ten gevolge van calamiteiten 

bij het verladen van gevaarlijke stoffen te vermijden. Effecten op bodem- en grondwaterkwaliteit 

worden beperkt negatief (-1) tot verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

8.4.2 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Op basis van de effectbeoordelingen worden milderende maatregelen en aanbevelingen voor de 

exploitatiefase niet noodzakelijk geacht. 

8.5 Cumulatieve effecten 

8.5.1 Kaaimuur 

De bouw van de nieuwe kaaimuur is in maart 2021 gestart en wordt afgerond tijdens de 

aanlegwerkzaamheden voor Project One. De bouw van de kaaimuur werd aangevraagd door en 

vergund aan het Havenbedrijf Antwerpen en werd in dit vergunningstraject geëvalueerd in een MER. 

De bagger- en grondwerken tijdens de bouw van de nieuwe kaaimuur kunnen in tijd overlappen met 

de grondwerken in de aanlegfase van Project One. De bagger- en grondwerken van de kaaimuur 

worden echter strikt ruimtelijk gescheiden van de grondwerken tijdens de aanlegfase van Project 

One. Dit betekent dat gronden en baggerspecie die afgegraven en afgevoerd worden tijdens de bouw 

van de nieuwe kaaimuur niet in aanraking zullen komen met de gronden die afgegraven, afgevoerd 

en aangevoerd zullen worden tijdens de aanlegwerkzaamheden van Project One. Er worden dus 

geen cumulatieve effecten op de bodemkwaliteit van de bodems in voorliggend projectgebied 

verwacht.  

8.6 Milderende maatregelen 

Op basis van de effectbeoordelingen worden geen bijkomende milderende maatregelen noodzakelijk 

geacht. 

Voor een overzicht van de projectgeïntegreerde aanbevelingen om accidentele verontreiniging tijdens 

de aanlegfase te vermijden of te beperken, wordt verwezen naar §8.3.6. 

8.7 Besluit 

De effecten ten aanzien van het bodemsysteem zijn in dit hoofdstuk in kaart gebracht. Zowel de 

effecten van de aanlegfase als van de exploitatiefase zijn behandeld.  

Aanlegfase 

In de huidige situatie is het projectgebied, mede gezien de ligging ervan, weinig tot niet geschikt voor 

andere dan industriële toepassingen. De volledige inrichting van het projectgebied tot industrieterrein 

zal het ongeschikt maken voor enige andere vorm van bodemgebruik. 

Doordat bebouwing aansluitend zal plaatsvinden op de terreinvoorbereiding, doordat het 

projectgebied ook in de geplande situatie een vlak reliëf heeft, en doordat de textuur van de bodem 

grofkorrelig is, wordt er geen noemenswaardige erosie verwacht (verwaarloosbaar effect (0)). 
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Tijdens de aanlegfase zullen bemalingswerken gebeuren die een invloed kunnen hebben op de 

bodemstabiliteit. Om de impact van de grondwateronttrekkingen te beperken, worden er preventieve 

maatregelen voorzien, met name infiltratievoorzieningen en/of damwanden (of equivalente techniek). 

Het risico op ontoelaatbare zettingen is daardoor als gering te beschouwen. Het effect van mogelijke 

bodemzettingen of inklinkingen ten gevolge van de bemalingen tijdens de aanlegfase kan daardoor 

als beperkt negatief (-1) tot verwaarloosbaar (0) beoordeeld worden.  

Tijdens de aanlegfase kan accidentele bodem- en grondwaterverontreiniging optreden. Volgens de 

bepalingen van het Bodemdecreet dient de aannemer bij het optreden van calamiteiten onmiddellijk in 

te grijpen en de nodige maatregelen te treffen om bodem- en grondwaterverontreiniging uit te sluiten. 

De houders, de tankplaatsen en de plaatsen voor het afspuiten van materialen, zullen voldoen aan de 

VLAREM-voorwaarden. De nodige procedurele afspraken worden gemaakt; daarnaast zullen gepaste 

en voldoende interventiemiddelen voorzien worden. De impact van eventuele incidenten wordt als 

beperkt negatief (-1) tot verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

Boringen, sonderingen en het grondverzet tijdens de aanlegfase zullen conform de vigerende 

wetgeving gebeuren. In het kader van grondverzet is er een technisch verslag opgemaakt door een 

erkend bodemsaneringsdeskundige dat de milieuhygiënische kwaliteit van de grond beschrijft. Bij de 

grondafvoer op het projectgebied zal rekening gehouden worden met de kwaliteit van de grond en de 

blootstelling aan verontreiniging (verwaarloosbaar (0) tot beperkt negatief effect (-1)).  

De grond die tijdens de aanlegfase wordt afgegraven en/of aangevoerd, zal op een aantal plaatsen 

op de site tijdelijk worden opgeslagen in afwachting van aanvulling/gebruik op het terrein of van 

afvoer. De tijdelijke opslagplaatsen (TOP’s) zullen ingericht worden cf. de Best Beschikbare 

Technieken (BBT). Het effect op de bodemkwaliteit wordt verwaarloosbaar (0) tot beperkt negatief (-

1) geacht. 

De ondergrond van het projectgebied is weinig tot matig gevoelig voor verdichting. Rekening houdend 

met de bodembestemming, industriegebied, wordt eventuele verdichting door gebruik van 

werfmachines en opslag van materialen tijdens de aanlegwerkzaamheden als verwaarloosbaar 

beoordeeld. Er wordt geen belangrijke structuurwijziging verwacht en het effect wordt als 

verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

Aangezien de grondwerken plaatsvinden in opgespoten gronden zonder profielontwikkeling, worden 

profielwijzigingen ten gevolge van grondwerken als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

Op basis van de effectbeoordelingen worden milderende maatregelen niet noodzakelijk geacht voor 

de aanlegfase; toch worden enkele projectgeïntegreerde aanbevelingen genomen om accidentele 

verontreiniging tijdens de aanlegfase te vermijden of te beperken. 

Exploitatiefase 

Alle opslagtanks voor gevaarlijke stoffen worden voorzien van de in VLAREM voorgeschreven 

bodembeschermende maatregelen (vloeistofdichte verharding, inkuiping, opvang van mogelijk 

verontreinigd regenwater, overvulbeveiliging, …); ook voor de verladingszones wordt vloeistofdichte 

verharding voorzien. Er worden tijdens de exploitatiefase bijgevolg de nodige maatregelen genomen 

om bodem- en grondwaterverontreiniging ten gevolge van calamiteiten bij de opslag van gevaarlijke 

stoffen te vermijden. Effecten op bodem- en grondwaterkwaliteit worden als beperkt negatief (-1) tot 

verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 
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Laden en lossen van schepen aan de nieuwe aanlegsteiger en laden en lossen van vrachtwagens 

gebeurt VLAREM-conform (vloeistofdichte verharding met opvangcapaciteit voor lekken, opvang en 

afleiding van mogelijk verontreinigd regenwater naar de waterzuiveringsinstallatie). Er worden tijdens 

de exploitatiefase bijgevolg de nodige maatregelen genomen om bodem- en 

grondwaterverontreiniging ten gevolge van calamiteiten bij het verladen van gevaarlijke stoffen te 

vermijden. Effecten op bodem- en grondwaterkwaliteit worden als beperkt negatief (-1) tot 

verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

Op basis van de effectbeoordelingen worden bijkomende milderende maatregelen en aanbevelingen 

voor de exploitatiefase niet noodzakelijk geacht. 

De bagger- en grondwerken van de bouw van de kaaimuur worden strikt ruimtelijk gescheiden van de 

grondwerken tijdens de aanlegfase van Project One. Er zijn geen cumulatieve effecten op de 

bodemkwaliteit van de bodems in voorliggend projectgebied. 
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9 WATER 

9.1 Grondwater 

9.1.1 Methodologie 

9.1.1.1 Aanlegfase 

De effecten die binnen de deeldiscipline grondwater besproken zullen worden: 

• Effect op grondwaterkwantiteit ten gevolge van de terreinvoorbereiding en de aanleg van 

(tijdelijke) verharde oppervlakken wordt kwalitatief besproken. 

• Effect op de grondwaterpeilen, grondwaterstroming en -kwaliteit ten gevolge van de 

bemalingsactiviteiten:  

De evaluatie van de verwachte invloedstraal van geplande bemalingen wordt bepaald op basis 

van de grondwatermodellering waarin rekening wordt gehouden met o.a. de te realiseren 

grondwaterverlaging, duur van de bemaling en bodemkarakteristieken. Op basis van de 

grondwatermodellering worden de secundaire effecten nagegaan, zijnde: 

• Evaluatie of er grondwaterverontreiniging aangetrokken of verplaatst wordt door de bemaling 

• Evaluatie van het verziltingsrisico 

• Inschatting wat de verwachte grondwaterdaling is t.h.v. gevoelige locaties (gebouwen, 

natuurgebied); 

• Invloed op grondwaterwinningen;  

• Invloed op oppervlaktewaterkwaliteit ten gevolge van de lozing van het bemalingswater: 

kwalitatieve bespreking; 

• Invloed op grondwaterafhankelijke vegetatie: dit wordt besproken in Hoofdstuk 11 Biodiversiteit. 

• Effect op grondwaterkwaliteit ten gevolge van de werkzaamheden (andere dan bemaling): dit 

wordt besproken in Hoofdstuk 8 Bodem. 

9.1.1.2 Exploitatiefase 

Volgende effecten op het grondwater zijn relevant in de exploitatiefase: 

• Effect op de grondwaterpeilen en -stroming ten gevolge van de aanpassingen 

(ophoging/verlaging) aan het maaiveld, aanleg van drainagesystemen, invloed van de 

toenemende verharding op de grondwaterkwantiteit: dit wordt besproken op basis van het 

grondwatermodel; 

• Effect op de grondwaterkwaliteit: potentiële verontreiniging van grondwater ten gevolge van de 

exploitatie: hiervoor wordt verwezen naar Hoofdstuk 8 Bodem.  

9.1.1.3 Opmaak Grondwatermodel 

Er werd een 3D-hydrogeologisch model opgemaakt met ModFlow 2005  (impact op 

grondwaterwinning en grondwaterpeilen), gekoppeld met MT3DMS (versie 5.30) (impact op 

verontreiniging) en SEAWAT (versie 4) (impact op zoutwaterintrusie). 

Modelgebied 

Het modelgebied is gebaseerd op de hydrologische grenzen in het projectgebied. De oppervlakte 

van het modelgebied bedraagt 14 km². Het modelgebied wordt weergegeven in Figuur 9-1. Het 3D 

grid heeft een horizontale resolutie van 10 m ter hoogte van het Project One gebied. De celgrootte 

neemt vervolgens toe met een factor 1,1; ter hoogte van de modelgrenzen bedraagt de celgrootte 

100 m. Er worden 10 hydrogeologische lagen opgenomen in het 3D grid. Verticaal wordt de grens 

van het model bepaald door de top van de formatie van Boom, welke een 75 m dikke aquitard vormt. 

Volgende randvoorwaarden zijn hierbij in acht genomen: 
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• De Schelde incl. bathymetrie en het waterniveau; 

• Het Kanaaldok incl. de bathymetrie en het waterniveau van het Kanaaldok; 

• De Zandvlietsluis; 

• De zuidelijke modelrand is een no flow boundary. 

• De getijdewerking in de Schelde; 

• De bestaande kaaimuren en de nieuwe kaaimuur aan het Kanaaldok en Insteekdok 1 en 2 

(Havenbedrijf Antwerpen); 

• Het huidig maaiveldniveau op basis van het DHM vII (Digitaal Hoogtemodel versie 2); 

• De bestaande drainage op het terrein van IMB; 

• Grondwatervoeding; 

• Bestaande grondwaterwinningen. 

De details betreffende de randvoorwaarden van het grondwatermodel zijn opgenomen in Bijlage 5 bij 

dit MER. 

 

Figuur 9-1: Afbakening modelgebied 

 

Geologische lagen 

Het 3D hydrogeologisch model is opgemaakt voor het projectgebied en de lokale omgeving, op basis 

van de lokale hydrogeologie. Volgende geologische lagen worden in beschouwing genomen: 

• Kunstmatige ophoging afkomstig van de uitgraving van het Kanaaldok. 

• Formatie van Vlaanderen: deze quartaire afzetting bestaat voornamelijk uit grof zand, fijn zand en 

klei met veen. 

• Formatie van Gent: deze quartaire afzetting bestaat voornamelijk uit eolisch zand.  

• Formatie van Rozebeke: deze quartaire afzetting bestaat voornamelijk uit klei, zand en grind. 

• Formatie van Merksplas: deze neogene afzetting bestaat voornamelijk uit medium tot zeer grof 

zand met klei/leem lagen en glauconiet. 

• Formatie van Lillo en Poederlee: deze neogene afzetting bestaat voornamelijk uit fijn tot medium 

kleiig zand met schelpen en glauconiet. 
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• Formatie van Kattendijk en Kasterlee: deze neogene afzetting bestaat voornamelijk uit fijn tot 

medium kleiig zand met glauconiet.  

• Formatie van Diest: deze neogene afzetting bestaat voornamelijk uit medium tot grof zand met 

glauconiet. 

• Formatie van Berchem: deze paleogene tot neogene afzetting bestaat voornamelijk uit fijn tot 

medium zand met glauconiet en schelpen. 

• Formatie van Boom: deze paleogene afzetting bestaat voornamelijk uit klei en leem. 

 

Modeleigenschappen 

• De verschillende modellagen zijn in Tabel 9-1 opgenomen. Het 3D hydrogeologisch model bevat 

de verschillende aquifers tot aan de Boomse klei. Gezien de dikte van de Boomse klei (ca. 75 m), 

is de top van de Boomse klei de bodem van het model. De hydraulische aquifer/aquitard 

eigenschappen worden afgeleid uit bestaande studies en de modelkalibratie 

• De bestaande zoutwater-verdeling wordt afgeleid uit EM39-electromagnetische metingen 

uitgevoerd op Project One gebied op 07/08/2020 (zie § 9.1.2.3). 

 

Tabel 9-1: Hydrogeologische lagen voor Project One in het 3D hydrogeologisch model (Bron: HCOV-versie 2) 

Laag Formatie Aquifer/Aquitard 
Dikte 
[m] 

Periode 
Model 
laag 

Horizontale 
doorlatendheid 

(m/dag) 

Ophoging Anthropogeen Aquifer 2 – 5 

Quartair 

1 4 

Polder Vlaanderen Aquitard 1 – 8 2 0,01 

Kwartair zand 
Gent en 

Rozebeke 
Aquifer 1 – 2 3 10 

Zand van 

Merkplas 
Merksplas Aquifer 2 

Tertiair 

4 10 

Zand van 

Zandvliet en 

Merksem 

Lillo en 

Poederlee 

Aquifer 12 5 10 

Klei van 

Kruisschans 
Aquitard 3 6 0,1 

Zand van 

Oorderen en 

Luchtbal 

Aquifer 8 7 10 

Zandige klei van 

Kattendijk en 

Kasterlee 

Kattendijk Aquifer 6 8 0,1 

Zand van Diest Diest Aquifer 1.5 9 10 

Zand van 

Berchem 
Berchem Aquifer 12 10 10 

Boomse klei Boom Aquitard 75 N/A  

 

Het model werd gekalibreerd op basis van metingen van de grondwaterstijghoogte in peilbuizen. Dit 

wordt gegeven in Bijlage 5 bij dit MER. 
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In het model worden de aanwezige grondwaterpolluenten opgenomen, om de impact na te gaan van 

de bemaling op de verspreiding van de polluenten gedurende de aanlegfase. Ook wordt de impact 

bepaald van de ingrepen ten gevolge van de exploitatiefase.  

Scenario’s 

Om de risico’s van en naar de omliggende percelen correct in te schatten (zetting en verspreiding van 

verontreiniging), worden verschillende scenario’s berekend. Hiermee kan de effectiviteit van 

verschillende preventieve maatregelen (infiltratie en/of damwanden) worden ingeschat. 

Volgende scenario’s worden berekend met het grondwatermodel (zie § 9.1.3.2.3.1):  

Voor de aanlegfase: 

• a. Scenario zonder maatregelen: grondwaterverlaging (max. verlaging) ten gevolge van de 

bemalingen, zonder het voorzien van preventieve maatregelen. 

• b. Infiltratiescenario: grondwaterverlaging ten gevolge van de bemalingen met implementatie van 

volgende preventieve maatregelen: een deel van het opgepompt grondwater wordt terug 

geïnfiltreerd d.m.v infiltratievoorzieningen. De infiltratievoorzieningen worden aangevuld met 

damwanden of equivalente techniek op locaties waar zettingen en risico’s op schade het grootst 

zijn. 

• c. Damwandscenario: grondwaterverlaging ten gevolge van de bemalingen met implementatie van 

volgende preventieve maatregelen: het zuidelijk deel van het projectgebied van Project One wordt 

in dit scenario volledig omringd door damwanden of equivalente techniek. Voor de duidelijkheid 

wordt in de verdere bespreking telkens gesproken over damwanden, hiermee wordt telkens 

bedoeld: damwanden of equivalente techniek. De damwanden worden tot in de polderklei 

geplaatst. De bedoeling van de damwanden is vnl. om de effecten van de grondwateronttrekking 

op de omgeving te beperken in het geval infiltratie niet mogelijk is of de effecten niet voldoende 

kan mitigeren. 

Voor de exploitatiefase: 

• wijziging in grondwaterpeil ten gevolge van de aangepaste maaiveldniveaus, de aanleg van een 

drainagesysteem in zone K1, K2 en L1 (zie Figuur 9-31 in § 9.1.4.1) en de wijzigingen in de 

verhardingen van het terrein  

Voor de aanlegfase van Project One zal er één scenario weerhouden worden: scenario b of c; waarbij 

het damwandscenario (c) de voorkeur geniet omdat dit de meeste garanties biedt naar de beperking 

van de impact op de receptoren. Omwille van flexibiliteit en als back-up worden beide scenario’s in dit 

MER besproken. De uiteindelijke keuze zal bij de uitvoering gemaakt worden. Het scenario zonder 

maatregelen (scenario a) zal niet uitgevoerd worden, en wordt in het MER louter ter vergelijking 

opgenomen.  

T.h.v het noordelijk deel van het projectgebied zijn de bemalingen in de aanlegfase beperkt en wordt 

een effectevaluatie gedaan zonder specifieke preventieve maatregelen, eventuele noodzaak zal 

blijken uit de effectevaluatie en zal, indien nodig, daar nog voorgesteld worden. 

Er worden stijghoogtekaarten opgemaakt per watervoerende laag. 

9.1.1.4 Secundaire effecten van de grondwaterverlaging 

Verzilting 

De impact op verzilting wordt berekend met behulp van de grondwatermodule ModFlow gekoppeld 

met SEAWAT. De invloed wordt beoordeeld op basis van de saliniteitstoename en het mogelijk 

veranderen van de saliniteitsklasse van het grondwater, gebaseerd op de verdelingsklasse (volgens 

De Moor & De Breuck, 1969, zie Tabel 9-2). Indien er door de ingrepen een verschuiving van 

kwaliteitsklasse van zoet naar zout optreedt, wordt dit beoordeeld als beperkt negatief (-1), van zout 

naar zoet wordt dit beoordeeld als beperkt positief (+1). Indien de verschuiving meerdere klassen 

verschuift, wordt de verzilting negatiever/positiever beoordeeld.  
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Tabel 9-2 Relatie tussen het zoutgehalte (TDS) en geleidbaarheid (EC) voor verschillende klassen van 
zoutgehalte aan de Noordzeekust (De Moor & De Breuck, 1969) 

 

Grondwaterverontreinigingen 

De mogelijke verplaatsing van aanwezige grondwaterverontreiniging wordt gemodelleerd m.b.v. 

Modflow- MT3DS. De verplaatsing van de verontreiniging wordt beoordeeld in functie van mogelijke 

schade en mogelijke nadelige effecten op mens op milieu.  

Bodemzettingen 

De invloed van de bemaling op bodemzettingen wordt berekend. 

Door de verlaging van de grondwaterstand nemen de korrelspanningen in de ondergrond toe. De 

zetting ten gevolge van deze toename wordt berekend met de formule van Terzaghi (VMM 2019). Met 

deze formule wordt de zetting per laag van 0,02 m (CPT-waarde) berekend. De totale zetting is de 

som van de zetting berekend in de verschillende lagen. 

, met  

• si  = zetting van de laag [m] 

• Δh = dikte van grondlaag [m] 

• Ci = samendrukkingsconstante van laag i [-], wordt bepaald o.b.v. de formule van Sanglerat 

(VMM, 2019). Dit vereist parameters die per laagje ingeschat worden op basis van de 

sonderingsresultaten en de grondsoort. 

• σ'n,i = korrelspanning na belastingverhoging/grondwaterverlaging [kN/m²] 

• σ'o,i = initiële korrelspanning (voor belastingverhoging/grondwaterverandering) [kN/m²] 

 

De zetting wordt berekend op basis van de berekende grondwaterverlaging en de laagste gemeten 

grondwaterstand in de peilbuizen op het projectgebied. Aangenomen wordt dat zettingen ten gevolge 

van deze laagste grondwaterstand reeds hebben plaatsgevonden (WTCB, 2009). Hiertoe werden de 

gegevens gebruikt van de gemeten grondwaterstanden in de bestaande peilbuizen. De details 

worden weergegeven in Bijlage 5. 

Grondwaterwinningen 

Voor de grondwaterwinningen die binnen de invloedszone van de bemaling liggen, wordt de 

grondwaterverlaging berekend ter hoogte van de grondwaterwinning met behulp van het 

grondwatermodel.  

Grondwaterafhankelijke vegetaties 

De impact van de grondwaterverlaging op de grondwaterafhankelijke vegetaties wordt beschreven in 

Hoofdstuk 11 Biodiversiteit. 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

9-6 

9.1.1.5 Beoordelingskader 

De verwachte effecten worden beschreven en als volgt beoordeeld: 

Tabel 9-3 : Beoordelingscriteria verwachte effecten Grondwater 

Significantieniveau Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Grondwaterkwantiteit 

Aanzienlijk negatief 

effect (-3) 

Belangrijke wijziging grondwaterkwantiteit met duidelijke 

negatieve secundaire effecten (bv. beïnvloeding 

grondwaterafhankelijke vegetaties) tot gevolg. 

Milderende maatregelen 

vereist of verantwoording 

Negatief effect (-2) 
Beperkte wijziging grondwaterkwantiteit met beperkte negatieve 

secundaire effecten tot gevolg. 

Milderende maatregelen 

wenselijk of 

verantwoording 

Beperkt negatief effect 

(-1) 

Beperkte wijziging grondwaterkwantiteit zonder negatieve 

secundaire effecten tot gevolg. 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving  

Verwaarloosbaar effect 

(0) 
Geen wijziging grondwaterkwantiteit te verwachten. Nvt 

Beperkt positief effect 

(+1) 

Beperkte wijziging grondwaterkwantiteit zonder positieve 

secundaire effecten tot gevolg. 
Nvt 

Positief effect (+2) 
Beperkte wijziging grondwaterkwantiteit met beperkte positieve 

secundaire effecten tot gevolg. 
Nvt 

Aanzienlijk positief 

effect (+3) 

Belangrijke wijziging grondwaterkwantiteit met duidelijke positieve 

secundaire effecten tot gevolg. 
Nvt 

Grondwaterkwaliteit 

Aanzienlijk negatief 

effect (-3) 

Duidelijke aantasting grondwaterkwaliteit. Kans op verspreiding of 

ontstaan van grondwaterverontreiniging met humaan-

toxicologisch of ecologische risico, noodzaakt tot sanering. 

Milderende maatregelen 

vereist of verantwoording 

Negatief effect (-2) 

Matige aantasting grondwaterkwaliteit. Kans op verspreiding of 

ontstaan van bodemverontreiniging zonder humaan-toxicologisch 

of ecologische risico. Sanering niet noodzakelijk. 

Milderende maatregelen 

wenselijk of 

verantwoording 

Beperkt negatief effect 

(-1) 

Beperkte aantasting grondwaterkwaliteit. Bestaande 

verontreiniging zonder verspreidingsrisico en zonder humaan-

toxicologische of ecologische risico’s blijft bestaan. 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving  

Verwaarloosbaar effect 

(0) 

Geen wijziging grondwaterkwaliteit te verwachten. 
Nvt 

Beperkt positief effect 

(+1) 

Beperkte verbetering grondwaterkwaliteit.  
Nvt 

Positief effect (+2) 
Matige verbetering grondwaterkwaliteit. Risico wordt herleid tot 

aanvaardbaar niveau.  
Nvt 

Aanzienlijk positief 

effect (+3) 

Duidelijke verbetering grondwaterkwaliteit. Risico wordt herleid tot 

verwaarloosbaar niveau of wordt volledig weggenomen. 
Nvt 
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9.1.1.6 Milderende maatregelen 

In geval zich als gevolg van het project negatieve effecten voordoen, worden milderende maatregelen 

voorgesteld (zie § 5.3 voor meer informatie). 

9.1.2 Referentiesituatie 

9.1.2.1 Hydrogeologie 

9.1.2.1.1 Hydraulische parameters 

De Formatie van Boom, de basis van het bovenliggend hydrogeologisch complex, is nagenoeg 

ondoorlatend. De boven de Formatie van Boom gelegen zandige sedimenten vormen een 

samenhangende aquifer. Deze tertiaire, deels quartaire aquifer wordt bedekt door de quartaire 

polderklei die hydrogeologisch als slecht doorlatend wordt gezien, maar niettemin op verschillende 

plaatsen doorboord werd bij constructiewerken (o.a. paalfunderingen i.k.v. andere projecten). Ter 

hoogte van het projectgebied wordt de polderklei door kunstmatige ophogingen bedekt, die eveneens 

watervoerend zijn en de freatische laag vormen. 

De hydrogeologische karakteristieken van de geologische formaties worden beschreven in § 9.1.1.3. 

De hydrogeologische codering (HCOV) versie 1 en 2 wordt gegeven in Tabel 9-4. 
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Tabel 9-4: Hydrogeologische opbouw en HCOV-codering versie 1 en 2 (Bron: DOV) 

Laag Formatie Aquifer/Aquitard 
HCOV-
codering -v1 

HCOV-
codering -v2 

Ophoging Anthropogeen Aquifer 0110 -ophogingen 

A0110 Quartaire 

Aquifersystemen 

- ophogingen 

Polder Vlaanderen Aquitard 
0130 - 

polderafzettingen 

A0131 Quartaire 

Aquifersystemen 

- kleiige 

polderafzettingen 

van Waasland-

Antwerpen 

 

Kreekrug Vlaanderen Aquifer 
0130 - 

polderafzettingen 

A0132 zandige 

kreekruggen 

Kwartair zand 
Gent en 

Rozebeke 
Aquifer 0150 deklagen 

A0151 – zandige 

deklagen  

A0170 

Pleistocene 

afzettingen 

Zand van Merkplas Merksplas Aquifer 

0231- zanden van 

Brasschaat en/of 

Merksplas 

A0222 Zand van 

Merksplas 

Zand van Zandvliet en 

Merksem 

Lillo en 

Poederlee 

Aquifer 
0233 – zandige 

top van Lillo 

A0223- Zanden 

van Zandvliet en 

Merksem 

Klei van Kruisschans Aquitard 
0200 – Kempens 

aquifersysteem 

A0224 kleiig 

zand van 

Kruisschans 

Zand van Oorderen en 

Luchtbal 
Aquifer 

0200 – Kempens 

aquifersysteem 

A0225 – Zanden 

van Oorderen en 

Luchtbal 

Zandige klei van 

Kattendijk en Kasterlee 

Kattendijk en 

Kasterlee 
Aquifer 

0200 – Kempens 

aquifersysteem 

A0240 Kleiige 

zanden van 

Kattendijk en 

Kasterlee 

Zand van Diest Diest Aquifer 
0252 Zand van 

Diest 

A0251 Zand van 

Diest 

Zand van Berchem 
Berchem en 

Voort 
Aquifer 

0254 Zanden van 

Berchem en/of 

Voort 

A0254 Zand van 

Berchem 

Boomse klei Boom Aquitard 
0300 Formatie 

van Boom 

A0300 Formatie 

van Boom 
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9.1.2.1.2 Grondwaterstijghoogtes en grondwaterstromingspatroon 

Uit de peilmetingen, uitgevoerd in het kader van Project One (10/2019-10/02/2021), blijkt dat de 

grondwaterstand in de eerste aquifer ter hoogte van het projectgebied, varieert tussen 0 en 3 m-mv, 

met een gemiddelde diepte van 1,37 m-mv. In de tweede aquifer varieert de grondwaterstand tussen 

2,4 en 4,9 m-mv, met een gemiddelde diepte van 3,4 m-mv. De locatie van de peilbuizen zijn op 

Figuur 9-2 weergegeven. De samenvatting van de gegevens zijn in Tabel 9-5 en Tabel 9-6 

opgenomen. 

 

 
Figuur 9-2 Locatie van de bestaande monitoringspeilbuizen 
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Tabel 9-5: Samenvatting van de meetreeksen van de ondiepe peilbuizen in projectgebied. 

Peilbuizen 
Filter (m TAW)  Metingen Waterpeil (m TAW) Waterpeil (m-mv) 

Onder Bovenkant van tot Min Max Gem Min Max Gem 

BH005_ondiep 5,47 4,47 15/10/19  10/02/21  6,51 7,79 7,00 1,70 0,42 1,21 

BH011_ondiep 4,8 3,8 15/10/19  10/02/21  5,42 6,30 5,73 1,89 1,01 1,58 

BH018_ondiep 5,3 4,3 15/10/19  22/10/20  4,73 6,64 6,14 2,96 1,05 1,55 

BH025_ondiep 7,02 6,02 11/12/19  10/02/21  6,99 8,31 7,47 1,81 0,49 1,33 

BH027_ondiep 6,29 5,29 11/12/19  10/02/21  7,15 8,38 7,69 1,08 -0,15 0,54 

BH035_ondiep 6,43 5,43 11/12/19  09/02/21  6,42 7,88 6,96 1,49 0,03 0,95 

BH037_ondiep 5,64 4,64 11/12/19  10/02/21  4,65 5,77 5,02 2,50 1,38 2,13 

BH039_ondiep 1,97 0,97 11/12/19  09/02/21  4,90 5,80 5,26 2,02 1,12 1,66 

GW01 6,4 5,4 01/09/20  10/02/21  5,72 6,82 5,98 / / / 

GW02 6,39 5,39 01/09/20  10/02/21  7,02 8,24 7,48 / / / 
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Tabel 9-6: Samenvatting van de meetreeksen van de diepe peilbuizen in projectgebied. 

Peilbuizen 

Filter (m 
TAW) 

 
Start meting Laatste meting 

Waterpeil m TAW Waterpeil m-mv 

Onder Bovenkant Min Max Gem Min Max Gem 

BH005_diep 0,34 -0,66 15/10/19  01/02/21  4,08 4,68 4,36 4,13 3,53 3,85 

BH011_diep -3,35 -4,35 15/04/20  10/02/21  4,49 4,93 4,72 2,82 2,38 2,59 

BH18_diep -2,8 -3,8 15/04/20  22/10/20  4,21 4,62 4,42 3,48 3,07 3,27 

BH025_diep -3,97 -4,97 11/12/19  10/02/21  3,86 4,38 4,06 4,94 4,42 4,74 

BH027_diep -3,27 -4,27 15/04/20  10/02/21  4,27 4,76 4,45 3,96 3,47 3,78 

BH35_diep -2,07 -3,07 15/04/20  10/02/21  4,83 5,53 5,12 3,08 2,38 2,79 

BH37_diep -2,73 -3,73 15/04/20  10/02/21  4,21 4,78 4,56 2,94 2,37 2,59 
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In de figuur hieronder wordt de grondwaterstand weergegeven in de huidige situatie in de freatische aquifer, 

hierin is de recent vergunde kaaimuur door Havenbedrijf Antwerpen inbegrepen in de referentiesituatie 

omdat de kaaimuur of de damwand ter constructie van de kaaimuur er zal liggen wanneer de bemalingen 

van Project One zullen starten. Er wordt een lokale depressie in de grondwaterstand ter hoogte van Vesta 

waargenomen, ten gevolge van de daar aanwezige pump and treat installatie van Vesta (in kader van hun 

grondwatersanering). 

De algemene grondwaterstroming in het projectgebied loopt globaal in oostelijke richting, in de richting van 

het Kanaaldok. In de gespannen aquifer (Figuur 9-4) is de stroming voornamelijk naar de Schelde toe. 

De lokale grondwaterstroming wordt bepaald door terreinspecifieke eigenschappen zoals de heterogene 

opbouw van het opgespoten zandpakket, de variabele dikte en samenstelling van de onderliggende 

polderklei, de aanwezigheid van de Schelde en de Kanaaldokken, de aanwezigheid van oude persdijken, 

kaaimuren, aanwezige drainagesystemen in de omgeving van het projectgebied, etc.  

 

 
Figuur 9-3: Grondwaterpeil (m TAW) in de huidige situatie in de freatische aquifer incl. de vergunde aanleg van de 

kaaimuur (De gestipte lijnen: waterscheidingen; Paarse lijnen: kade) 

 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

9-13 

 
Figuur 9-4: Grondwaterpeil (m TAW) in de huidige situatie in de gespannen aquifer (Paarse lijnen: kade) 
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9.1.2.1.3 Drainagesystemen en riolering 

In het projectgebied zelf bevinden er zich momenteel geen interne drainagesystemen. Op de productiesite 

van IMB is er een operationeel drainagesysteem (met debiet tot 20 m³/u) op een diepte van 3,2 m-mv dat 

bepalend is voor de lokale grondwaterstand. Het systeem loopt onder alle installaties door en watert via het 

hemelwaterrioolstelsel van Inovyn af in het Kanaaldok B2. Ook bij Nippon Gases is een drainagesysteem 

operationeel. In het project van Havenbedrijf Antwerpen m.b.t. de aanleg van de kaaimuur, wordt een 

drainage voorzien langs het Insteekdok 1. Ook in het kader van Project One wordt een drainagesysteem 

voorzien in enkele zones (zie § 9.1.4.1). 

9.1.2.2 Grondwaterwinningen 

Een overzicht van de vergunde grondwaterwinningen binnen een straal van 5 km van Project One is in Tabel 

9-7 overgenomen. Het overzicht is gebaseerd op 2 selecties (Figuur 9-5 en Figuur 9-6) gemaakt op DOV in 

maart 2021. Aangezien de grootte van het projectgebied, tonen Figuur 9-5 en Figuur 9-6 de selectie t.o.v. de 

noordelijke en zuidelijke delen van het projectgebied. 

Binnen een straal van 5 km rond het projectgebied bevinden zich 61 grondwaterwinningen, weergegeven in 

Tabel 9-7. Het projectgebied ligt buiten de beschermingszones voor waterwingebieden; er zullen daar dus 

geen effecten optreden ten gevolge van het project. 

De grondwaterwinning van het Havenbedrijf Antwerpen betreft de vergunning voor de bemaling voor de 

aanleg van de kaaimuur, en is dus een tijdelijke vergunning. De grondwaterwinning van Vesta werd 

aangevraagd in kader van bodemsaneringswerken.  

 
Figuur 9-5: Selectie van de grondwaterwinningen in een straal van 5 km t.o.v. het noordelijk deel van het projectgebied 
(bron: DOV, maart 2021) 
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Figuur 9-6: Selectie van de grondwaterwinningen in een straal van 5 km t.o.v. het zuidelijk deel van het projectgebied 
(bron: DOV, maart 2021) 
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Tabel 9-7. Vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van het projectgebied (Bron: DOV maart 2021) 

Installatie Naam exploitant Watnr 
Vergund jaardebiet 
m³/j 

Vergund dagdebiet 
m³/d 

Aquifer (vergunning) 
Vergunde diepte 
m 

2019-
056948 

INEOS MANUFACTURING 
BELGIUM NV (O & D 
BELGIUM) 

ANT/gw1-
3972 30000,0  0000 - Onbekend  

2019-
058368 

WEGEN EN VERKEER 
ANTWERPEN VLA-00291-A 252000,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 9,0 

2019-
057425 GABRIELS 2019-001295 3000,0 720 0252 - Zand van Diest 38,0 

2019-
057636 Colas Noord 2019-001494 12500,0 84 0250 - Mioceen Aquifersysteem 30,0 

2019-
058442 Denys 2019-002259 30000,0  0160 - Pleistocene afzettingen  

2019-
058460 

INEOS PHENOL GMBH & 
CO.KG OVL-83895 30000,0 6000,0 0160 - Pleistocene afzettingen 5,0 

2019-
058463 HESSE-NOORD NATIE OVL-83894 30000,0  0160 - Pleistocene afzettingen  

2019-
058472 THV ARTES - GROUP VLA-00101-A 1344,0  0100 - Quartaire aquifersystemen  

2019-
058473 THV ARTES - GROUP VLA-00102-A 4032,0  0100 - Quartaire aquifersystemen  

2019-
063711 DE BOCK ROBBY OVL-30000 2920,0 8,0 0400 - Oligoceen Aquifersysteem 121,0 

2019-
064100 GILLIS ERIC OVL-83508 2939,0 10,0 0400 - Oligoceen Aquifersysteem 132,0 
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Installatie Naam exploitant Watnr 
Vergund jaardebiet 
m³/j 

Vergund dagdebiet 
m³/d 

Aquifer (vergunning) 
Vergunde diepte 
m 

2019-
069433 

ASHLAND SPECIALTIES 
BELGIUM (VROEGER 
HERCULES DOEL) OVL-71168 70000,0 240,0 0400 - Oligoceen Aquifersysteem 127,0 

2019-
069434 

ASHLAND SPECIALTIES 
BELGIUM (VROEGER 
HERCULES DOEL) OVL-71168 285000,0 800,0 0100 - Quartaire aquifersystemen 5,0 

2019-
069620 INDAVER VLA-00192-A 400000,0 2500,0 

0254 - Zanden van Berchem en/of 
Voort 52,0 

2019-
069620 INDAVER VLA-00192-A 400000,0 2500,0 

0254 - Zanden van Berchem en/of 
Voort 52,0 

2019-
070483 DINGEMANS MOUT NV 

ANT/gw1-
3991 350000,0 1100,0 0250 - Mioceen Aquifersysteem 50,0 

2019-
070714 WASSERIJ STABROEK 

ANT-
gw2/4735 2000,0  0252 - Zand van Diest 41,0 

2019-
070841 MOUS PETER ANT-gw3/322 2000,0  

0230 - Pleistoceen en Plioceen 
aquifer 25,0 

2019-
070842 Mous Lia ANT-gw3/321 3000,0  

0230 - Pleistoceen en Plioceen 
aquifer 25,0 

2019-
071298 

PROVINCIEBESTUUR 
ANTWERPEN 

ANT/gw1-
3009 1000,0 54,0 0250 - Mioceen Aquifersysteem 52,0 

2019-
088030 CASSIMON LUC 

ANT/gw2-
6210 1460,0 4,0 

0254 - Zanden van Berchem en/of 
Voort 70,0 

2019-
088214 COSTERMANS LV ANT-00219-A 2648,0 10,0 

0254 - Zanden van Berchem en/of 
Voort 64,0 

2019-
088215 COSTERMANS LV ANT-00219-A 360,0 360,0 0233 - Zandige top van Lillo 30,0 
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Installatie Naam exploitant Watnr 
Vergund jaardebiet 
m³/j 

Vergund dagdebiet 
m³/d 

Aquifer (vergunning) 
Vergunde diepte 
m 

2019-
085744 NOVA NATIE LOGISTICS OVL-80810 5636,0 40,0 0400 - Oligoceen Aquifersysteem 110,0 

2019-
087075 

ANTWERP WELDING 
SUPPLY NV 

ANT/gw1-
2845 400,0  0233 - Zandige top van Lillo 20,0 

2019-
089456 WEST CONSTRUCT VLA-00138-A 36720,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 5,0 

2019-
089469 THV ARTES - GROUP VLA-00143-A 5376,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 2,5 

2019-
089507 THV ARTES - GROUP VLA-00149-A 5376,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 2,5 

2019-
089714 Shell Nederland Raffinaderij VLA-00160-A 1288,0  0100 - Quartaire aquifersystemen  

2019-
089715 Shell Nederland Raffinaderij VLA-00161-A 882,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 1,5 

2019-
089718 Shell Nederland Raffinaderij VLA-00164-A 812,0  0100 - Quartaire aquifersystemen  

2019-
089725 STADSBADER ANT-00628-A 131760,0  0000 - Onbekend 4,0 

2019-
089740 CANALCO OVL-00378-A 1800,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 2,0 

2019-
089761 THV ARTES - GROUP VLA-00166-A 2688,0  0100 - Quartaire aquifersystemen  

2019-
089763 THV ARTES - GROUP VLA-00168-A 2688,0  0100 - Quartaire aquifersystemen  
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Installatie Naam exploitant Watnr 
Vergund jaardebiet 
m³/j 

Vergund dagdebiet 
m³/d 

Aquifer (vergunning) 
Vergunde diepte 
m 

2019-
089781 WIND AAN DE STROOM 2013 OVL-84951 30000,0  0100 - Quartaire aquifersystemen  

2019-
089801 Air Liquide Industries ANT-00513-A 65000,0  0000 - Onbekend  

2019-
089834 ELIA ASSET VLA-00170-A 26000,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 10,0 

2019-
089835 ELIA ASSET VLA-00171-A 75000,0  

0230 - Pleistoceen en Plioceen 
aquifer 10,0 

2019-
089994 GRAVO VLA-00183-A 3360,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 5,0 

2019-
090017 Van Hooydonck Sonja ANT-00769-A 3360,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 5,0 

2019-
090295 Shell Nederland Chemie VLA-00202-A 3360,0  0100 - Quartaire aquifersystemen  

2019-
091939 AQUAFIN ANT-00838-A 1,4016E+06  0100 - Quartaire aquifersystemen 6,0 

2020-
092731 ELIA ASSET ANT-01245-A 27000,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 10,0 

2020-
092838 Air Liquide Industries en Fluxys VLA-00098-A 77853,0  0100 - Quartaire aquifersystemen  

2020-
093099 

Slib-en Co - Verwerkings 
Centrale VLA-00116-A 108000,0 1250 0100 - Quartaire aquifersystemen 3,5 

2020-
093111 BELLEAQUA ANT-01260-A 1680,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 5,0 
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Installatie Naam exploitant Watnr 
Vergund jaardebiet 
m³/j 

Vergund dagdebiet 
m³/d 

Aquifer (vergunning) 
Vergunde diepte 
m 

2020-
093227 GRAVO ANT-01308-A 9408,0 192,0 0100 - Quartaire aquifersystemen 5,0 

2020-
093228 LARECO - BORNEM ANT-01309-A 30000,0  0000 - Onbekend 4,0 

2020-
093238 VISSER & SMIT HANAB ANT-01313-A 57888,0 864,0 0100 - Quartaire aquifersystemen 4,5 

2020-
093496 THV ARTES - GROUP ANT-01474-A 672,0 96,0 0100 - Quartaire aquifersystemen 2,5 

2020-
093529 

INOVYN Manufacturing 
Belgium ANT-00970-A 20000,0  0100 - Quartaire aquifersystemen  

2020-
093834 BELLEAQUA ANT-01585-A 1200,0 240,0 0100 - Quartaire aquifersystemen 5,0 

2020-
093870 BASF Antwerpen ANT-01108-A 43200,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 4,0 

2020-
094579 Covestro ANT-01479-C 30000,0  0000 - Onbekend  

2020-
094870 BASF Antwerpen ANT-01720-A 266000,0  0100 - Quartaire aquifersystemen 15,0 

2020-
095288 JT Renovation ANT-01882-A 151537,0  

0230 - Pleistoceen en Plioceen 
aquifer 8,0 

2020-
095322 LARECO - BORNEM ANT-02071-A 4000,0  0000 - Onbekend 4,0 

2020-
095450 Havenbedrijf Antwerpen VLA-00274-A 2,433E+06 12640,0 

0251 - Zand van Kattendijk en/of 
onderste zandlaag van Lillo 5,0 
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Installatie Naam exploitant Watnr 
Vergund jaardebiet 
m³/j 

Vergund dagdebiet 
m³/d 

Aquifer (vergunning) 
Vergunde diepte 
m 

2020-
095618 Canalco ANT-02156-A 25200,0 360 0000 - Onbekend 2,0 

2021-
096026 VESTA TERMINAL ANTWERP VLA-00300-A 28603,0 910,8 0100 - Quartaire aquifersystemen  
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9.1.2.3 Grondwaterkwetsbaarheid en verzilting 

Volgens de Kwetsbaarheidskaart van het grondwater in Antwerpen (De Breuck, 1986 en raadpleegbaar op 

www.dov.vlaanderen.be) ligt het projectgebied volledig in een zone die gekenmerkt wordt als zeer 

kwetsbaar (index Ca1). Dit betekent dat: 

1. de winbare watervoerende laag uit zand bestaat; 

2. er geen deklaag aanwezig is; 

3. de dikte van de onverzadigde zone maximaal 10 meter is. 

Het grondwater in het projectgebied wordt op basis van deze eigenschappen aangeduid als zeer kwetsbaar. 

Het grondwater wordt aangeduid als verzilt op de verziltingskaart van het grondwater (De Breuck, 1989 en 

raadpleegbaar op www.dov.vlaanderen.be). Nabij de Schelde, in de vroegere polders, is het water in de 

freatische zone van nature verzilt. Gegevens over de diepte van het grensvlak tussen zout en zoet 

grondwater ontbreken op deze kaart (Figuur 9-7). In 2014/2017 werd een nieuwe verziltingskaart 

opgemaakt, op basis van helikoptermetingen. Het projectgebied werd echter niet opgemeten bij deze 

helikoptervluchten van 2014/2017. Omwille van deze leemte in de verziltingskaart werden in het kader van 

Project One 2 diepe boringen met saliniteitsopnames uitgevoerd. Er werden twee peilbuizen, BH55A en 

BH55B geplaatst (zie Figuur 9-8), om de zoet-zout grondwaterverdeling te bepalen. De peilbuizen werden 

geplaatst tot op de top van de Boomse klei, nl. tot 60 m-mv, resp 58 m-mv. De zoet-zout 

grondwaterverdeling werd bepaald aan de hand van EM-39 metingen. De metingen zijn uitgevoerd op 

7/8/2020. Vier parameters werden gemeten: 

1. De schijnbare elektrische geleidbaarheid op korte afstand (“Short Conductivity of SCON”);  

2. De schijnbare elektrische geleidbaarheid op lange afstand (“Long Conductivity of LCON”);  

3. De natuurlijke gammastraling;  

4. De interne temperatuur van de sonde. 

De profielen zijn op Figuur 9-9 weergegeven. Hieruit wordt het volgende afgeleid: 

• BH55A: de gemeten geleidbaarheid is bovenaan relatief laag en varieert tussen 100 en 150 mS/m tot 

32,0 m-mv. Vervolgens nemen de geleidbaarheidswaarden toe tot ca. 400 mS/m op 40,0 m-mv diepte. 

Dieper is een minder sterke, lineaire toename zichtbaar tot ca. 500 mS/m op 53,0 m-mv, waarna de 

geleidbaarheidswaarden stabiel blijven.  

• BH55B: de gemeten geleidbaarheden situeren zich tussen 50 en 250 mS/m tot ca. 20,0 m-mv. Tussen 

10,0 en 11,0 m-mv is er een piek tot 250 mS/m opgemeten, waarna de geleidbaarheidswaarden afnemen 

tot ca. 50 mS/m tussen 13,0 en 16,0 m-mv. Tussen 20,0 en 44,0 m-mv nemen de 

geleidbaarheidswaarden geleidelijk aan toe van ca. 250 mS/m tot 400 mS/m, waarna deze stabiel blijven 

tussen 350 en 400 mS/m. 

De relatie tussen het zoutgehalte uitgedrukt in Total Dissolved Solids en de geleidbaarheid is weergegeven 

in Tabel 9-8. Uit een vergelijking van de geleidbaarheden op de meetprofielen en de waarden in Tabel 9-8 is 

duidelijk dat de overgang tussen zoet en zout grondwater eerder gradueel optreedt dan plots.  

Ter hoogte van peilbuis BH55A kan gesteld worden dat een overgang aanwezig is in zoutgehalte op ca. 35 

m-mv. Op basis van Tabel 9-8 is het ondiepe grondwater brak en het diepere grondwater matig zout.  

Ter hoogte van peilbuis BH55B is het grondwater tot een diepte van ca. 18 m-mv matig brak tot brak en 

dieper is het grondwater zeer brak tot matig zout.   

Ter vergelijking met de oppervlaktewaterlichamen, bedraagt de gemiddelde geleidbaarheid van de Schelde1 

1587 mS/m, die van het Kanaaldok2 1320 mS/m. 

 

1 Meetpunt VMM 157000, zie Bijlage 5 
2 Meetpunt VMM 80400, zie Bijlage 5 
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Tabel 9-8: Relatie tussen het zoutgehalte (TDS) en geleidbaarheid (EC) voor verschillende klassen van zoutgehalte aan 
de Noordzeekust (De Moor & De Breuck, 1969) 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat het grondwater in het projectgebied op basis van de 

grondwaterkwetsbaarheidkaart aangeduid is als zeer kwetsbaar voor verontreiniging. Een eventuele winning 

van zoet water kan resulteren in intrusie van brak tot zout grondwater vanuit de Schelde of vanuit een zoute 

onderlaag in het grondwaterreservoir boven de Boomse klei.  

 
Figuur 9-7: Verziltingskaart grondwater 1974 met aanduiding noordelijk en zuidelijk deel van het projectgebied (oranje 
sterren) (Bron: DOV) 
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Figuur 9-8: Locatie van de diepe peilbuizen voor saliniteitsmetingen 
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Figuur 9-9: EM-39 - Meetprofielen (links: BH55A; rechts: BH55B ) dd. 07/08/2020 - Blauwe lijn: schijnbare elektrische 
geleidbaarheid op korte afstand (SCON); rode lijn: schijnbare elektrische geleidbaarheid op lange afstand (LCON); 
groene lijn: gemeten geleidbaarheid in de PB (niet relevant) 

  



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

9-26 

9.1.2.4 Grondwaterkwaliteit 

Voor een bespreking van de grondwaterkwaliteit in de referentiesituatie wordt verwezen naar Hoofdstuk 8 

Bodem. 

9.1.3 Effectbeschrijving en effectbeoordeling – aanlegfase 

9.1.3.1 Wijziging infiltratie en grondwaterkwantiteit 

De terreinvoorbereiding, inclusief het verwijderen van de vegetatie, zal resulteren in een gewijzigde 

evapotranspiratie en infiltratie van het projectgebied. De vegetatie beïnvloedt immers de 

grondwaterhuishouding door evapotranspiratie, de som van evaporatie en transpiratie.  

Evaporatie is het proces waarbij neerslag die door het bladerdek wordt onderschept, weer verdampt, alsook 

het water dat op de bodem valt. De interceptie van neerslag wordt bepaald door de grootte en dichtheid van 

het bladerdek. Daarnaast zijn er verschillen tussen loof- en naaldverliezende en –behoudende soorten, 

waarbij de interceptie bij naaldbomen groter is dan bij loofbomen.  

Transpiratie is het proces waarbij water dat door de boomwortels is opgenomen, verdampt via de 

huidmondjes van de bladeren. Er zijn kleine verschillen in transpiratie tussen de verschillende boomsoorten, 

maar wel grotere tussen naald- en loofhout.  

Bij verwijdering van de bomen en vegetatie zal de component transpiratie gedeeltelijk verdwijnen. Hierdoor 

zal de infiltratie toenemen op voorwaarde dat de bodem niet volledig dicht geslempt is ten gevolge van 

structuurbederf en verdichting. Het afstromingsregime zal gedeeltelijk wijzigen doordat meer hemelwater de 

bodem bereikt en de oppervlakteberging vlugger vol loopt, doordat de retentie door het bladerdak 

verdwenen is. Na het verwijderen van de vegetatie worden verharde oppervlakken aangelegd, waardoor het 

positief effect op de infiltratie teruggedrongen wordt en zelfs sterk vermindert t.a.v. het terrein met vegetatie.  

Ná de terreinvoorbereiding zal de verdere ontwikkeling van het projectgebied met aanleg van (al dan niet 

tijdelijke) verharde oppervlakken van de wegenis, werfzones en werfketen resulteren in een lokaal 

verdrogend effect dat zich vertaalt in een lagere grondwaterspiegel. De verhardingen die in de aanlegfase 

worden aangelegd, blijven (grotendeels) behouden voor de exploitatiefase. De effecten van de permanente 

verharding op de grondwaterkwantiteit werden meegenomen in het grondwatermodel en besproken in  

§ 9.1.4.1. Bij de bouw van de nieuwe permanente wegenis, en van het contractordorp en de parkings, zal 

rekening gehouden moeten worden met de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen. 

Naast de (permanente) wegenis en de voorziene parkings in de aanlegfase worden infiltratiekanalen 

voorzien. Dit zijn sleuven die worden uitgegraven en gevuld met steenslag, zodat het water kan worden 

gebufferd en kan infiltreren in de ondergrond. De parking wordt uitgevoerd in waterdoorlatend asfalt.  

De impact van de aanleg van de verharde oppervlakken wordt als beperkt negatief (-1) beoordeeld omwille 

van het lokaal verdrogend effect. Het projectgebied wordt in de geplande situatie volledig ingericht als 

industrieterrein, waardoor de verdroging van het projectgebied geen noemenswaardige secundaire effecten 

met zich meebrengt.  

9.1.3.2 Bemalingen 

9.1.3.2.1 Beperkte bronbemaling proefsleuven 

Gedurende de voorbereidingswerken dienen een aantal proefsleuven gegraven te worden. Voor max. 64 

proefsleuven is hierbij mogelijk een beperkte bronbemaling nodig, voor de overige zijn er geen 

bronbemalingen nodig. De proefsleuven zijn gemiddeld 12 m lang, ca. 0,6 m breed en max. 1,8 m diep. De 

beperkte bronbemaling is tijdelijk. Per sleuf zal de bemalingstijd 3 dagen bedragen. Er worden op max. 3 

locaties tegelijk sleuven gemaakt en bemalingen uitgevoerd. Het debiet wordt ingeschat op max. 484 

m³/dag, en wordt uitgevoerd over verschillende zones. Vermits er op het terrein enkele 

grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn, dient het bemalingswater periodiek gemonitord en bemonsterd 

te worden.  



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

9-27 

Een bemalingsstudie en een impactstudie werden uitgevoerd en zullen bij de 

omgevingsvergunningsaanvraag worden toegevoegd. 

Volgende werkwijze zal toegepast worden bij het graven van de proefsleuven:  

• Per sleuf wordt nagegaan of er een bemaling nodig is; dit wordt berekend in de bemalingsnota. Bij 

uitvoering van de proefsleufbemaling zal eerst de grondwaterstand nagegaan worden. 

• Identificatie voor elke proefsleuf of er al dan niet een risico is op interactie met mogelijk verontreinigd 

grondwater. 

• De locaties waar mogelijke interactie is worden geïdentificeerd, waardoor op voorhand het 

onttrekkingsscenario kan bepaald worden.  

• Bij mogelijke interactie met verontreinigd grondwater wordt een analyse uitgevoerd op de contaminant-

parameters, naast een algemene screening. 

• Als er effectief toch grondwater dient onttrokken te worden, dan is er afvoer naar opvangtanks voorzien. 

Daarbij wordt er een voldoende grote buffer voorzien, in afwachting van verwerking in de voorziene 

mobiele waterzuiveringsinstallatie. De waterzuiveringsinstallatie is enerzijds voldoende groot 

gedimensioneerd om de onttrokken debieten vlot te kunnen verwerken; anderzijds wordt de installatie 

specifiek samengesteld om de specifieke componenten te kunnen verwijderen. Het aantal bemalingen 

dat tegelijkertijd zal lopen, wordt bepaald door de verwerkingscapaciteit van de waterzuiveringsinstallatie.  

• Gezien de uitgestrektheid van het terrein, zal de waterzuiveringsinstallatie geplaatst worden i.f.v. de 

minimale afstand tot de bemalingen. De infiltratielozing van het bemalingswater wordt voorzien op een 

veilige afstand van de waterzuiveringsinstallatie. Voor zone 4 014 (zie Figuur 8-2 uit Hoofdstuk 8 Bodem) 

met grondwater dat specifieke contaminanten kan bevatten, wordt een aparte bemalingsfase voorzien. 

• Er worden dagelijkse analyses voorzien per proefsleuf/onttrekking; gekoppeld aan een dagelijkse 

staalname en analyse van het effluent, telkens gerelateerd aan de verwachte contaminanten. Er worden 

dagelijks opvolgingsanalyses gedaan van het onttrokken grondwater per sleuf en van het effluent om 

enerzijds de samenstelling te kunnen opvolgen en anderzijds de goede werking van de 

waterzuiveringsinstallatie te kunnen nagaan. 

 

De kwaliteitsvoorwaarden voor infiltratie van het bemalingswater worden gegeven in § 9.1.3.2.2. 

Via een mobiele waterzuiveringsinstallatie zal aan de waterkwaliteitsdoelstellingen worden voldaan. Het 

opgepompte water zal – al dan niet na zuivering – over het terrein worden verspreid, waardoor het 

uiteindelijk terug in de grond zal kunnen infiltreren. Het effect op de grondwaterkwaliteit en – kwantiteit wordt 

verwaarloosbaar (0) geacht. 

9.1.3.2.2 Infiltratienormen 

Voor infiltratie van het bemalingswater dient voldaan te worden aan de grondwaterkwaliteitsdoelstellingen 

(bijlage 2.4.1 van VLAREM II). Voor de parameters waarvoor geen grondwaterkwaliteitsdoelstellingen 

beschikbaar zijn, worden hieronder normen voorgesteld. In Tabel 9-9 wordt het voorstel opgenomen voor 

infiltratienormen. 
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Tabel 9-9: Voorgestelde infiltratienormen t.h.v. Project One  

Parameter   eenheid infiltratienorm motivatie  

Arseen  µg/l 46 

VLAREM II, Bijlage 2.4.1. Milieukwaliteitsnormen en 
milieukwantiteitscriteria voor grondwater  

Chroom  µg/L 50 

Natrium  mg/L 4 800 

Chloride Mg/L 8 500 

Tolueen (geëmulgeerde 
of opgeloste 
koolwaterstoffen -na 
extractie met ether)  

µg/l 10 

Ethylbenzeen 
(geëmulgeerde of 
opgeloste 
koolwaterstoffen -na 
extractie met ether)  

µg/l 10 

Xyleen (geëmulgeerde 
of opgeloste 
koolwaterstoffen -na 
extractie met ether)  

µg/l 10 

Minerale olie  µg/l 10 

Cyanide (totaal)  µg/l  50 

Benzeen  µg/l 2 

Richtwaarde grondwater, bijlage 2 van het VLAREBO  

MTBE  µg/L 20 

1,2-cis-dichlooretheen µg/L 5 

Richtwaarde grondwater, bijlage 2 van het VLAREBO   

Vinylchloride µg/L 2 

Trichloormethaan,  µg/L 5 

Dichloormethaan µg/L 5 

1,1,2-trichloorethaan,  µg/L 5 

1,2-dichloorethaan µg/L 5 

1,2,3-trichloorpropaan  µg/l 

0,00128* 
(detectielimiet 0,7 
µg/l** of 10 µg/l 

volgens 
WAC/IV/A/016) Richtwaarde gehanteerd in de bodemonderzoeken 

voor dossier 4140 (Oriënterend bodemonderzoek 
Monsanto Europe NV, Scheldelaan 460, 2040 
Antwerpen, OVAM dossier: 4014, dd. 23/07/2018)  

Aniline  µg/L 9,6* 

Alachloor  µg/l 
1,6* (detectielimiet 

0,2 µg/l volgens 
WAC/IV/A/027) 
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Parameter   eenheid infiltratienorm motivatie  

Diallaat  µg/l 0,96* 

Benzothiazol (BT)  µg/l 
1,84* 

(detectielimiet 10 
µg/L**) 

Benzothiazolol (BT-
OH)  

µg/l 
1,84* 

(detectielimiet 10 
µg/l**) 

2-
Mercaptobenzothiazole 
(MBT)  

µg/l 
1,84 * 

(detectielimiet 5 
µg/l**) 

Triallaat  µg/l 1,1* 

Triethylamine (TEA)  µg/l 9,6* 

Monochloorbenzeen  µg/l 
5* (detectielimiet 10 

µg/l volgens 
WAC/IV/A/016) 

Richtwaarde grondwater, bijlage 2 van het VLAREBO  

Glyfosaat µg/l 0.1* 
Milieukwaliteitsnorm grondwater ‘pesticiden en 
aanverwante producten’ 

AMPA µg/L 0.1* 
Milieukwaliteitsnorm grondwater ‘pesticiden en 
aanverwante producten’ 

* indien opgegeven infiltratienorm lager is dan de haalbare detectielimiet voor de betreffende component, geldt de 

detectielimiet van het aangestelde laboratorium als infiltratienorm.  

** detectielimiet opgenomen in Oriënterend bodemonderzoek Monsanto Europe NV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen  

(OVAM dossier: 4014, dd. 23/07/2018) 

9.1.3.2.3 Bemalingen  

Tijdens de aanlegfase van Project One zijn er tijdelijke bemalingen noodzakelijk voor diverse werken onder 

het maaiveld (funderingen, ondergrondse leidingen, opvangputten, bekkens, …). De beschrijving van de 

verschillende scenario’s, nodige bemalingsdiepte en zones, bemalingsdebiet- en volume wordt hierna 

beschreven. In kader van het MER werd een grondwatermodellering uitgevoerd om de effecten van de 

bemaling in te schatten op de omgeving (zie beschrijving in § 9.1.1.3).  

9.1.3.2.3.1 Bemalingsscenario’s  

a) Scenario zonder preventieve maatregelen 

In het scenario zonder preventieve maatregelen wordt het grondwater onttrokken en wordt het geloosd in het 

Kanaaldok B2. Er zijn geen preventieve maatregelen voorzien om de invloedsstraal van de bemaling te 

beperken, waardoor er mogelijk negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van bodemzettingen, 

grondwaterafhankelijke vegetaties, aanwezige grondwaterverontreinigingen, … . Dit scenario zal niet 

toegepast worden, maar wordt in het MER enkel weergegeven als vergelijkingsbasis om de voorziene 

preventieve maatregelen aan te toetsen. 

De gemodelleerde totale volumes water (over 25 maanden) voor dit scenario worden weergegeven in Tabel 

9-11. 
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b) Infiltratiescenario 

Het infiltratiescenario bestaat uit het onttrekken van grondwater en het nadien deels infiltreren in de grond, 

deels lozen naar het Kanaaldok B2. 

De infiltratie is voorzien als preventieve maatregel. De infiltratievoorzieningen worden aangevuld met 

damwanden langs de Vesta site en ten westen van de ECR. De mogelijke locatie van deze 

infiltratievoorzieningen en damwanden wordt weergegeven op Figuur 9-10. 

In dit scenario worden er, zoals vermeld, infiltratievoorzieningen voorzien rond Project One. Deze infiltreren 

ca. 50%  van het niet-verontreinigd bemalingswater dat onttrokken wordt. Het overschot aan onttrokken 

grondwater wordt eerst gezuiverd indien nodig en nadien geloosd in het Kanaaldok. Het geïnfiltreerde 

grondwater dient te voldoen aan de infiltratienormen. 

100% infiltreren is praktisch gezien niet haalbaar omwille van volgende redenen: 

• Er dient rekening gehouden te worden met de infiltratiecapaciteit van de bodem, de beperkte dikte en 

hydraulische conductiviteit van de aquifer.  

• De beperkte plaats voor inplanting van de infiltratievoorzieningen rond de bouwwerken (te dicht bij de 
zone waar de onttrekking plaatsvindt). Modelmatig kan door deze fysieke beperking maximaal 50% van 
het onttrokken water geïnfiltreerd worden. 

• De aanwezige grondwaterverontreiniging en de hieraan gelinkte geo-chemische effecten. Er zijn 
verschillende soorten verontreiniging in het grondwater aanwezig, inclusief ook een natuurlijke verhoging 
met arseen. Voorafgaande behandeling van grondwater wijzigt de redox condities van het grondwater, 
waardoor de infiltratie infrastructuur snel dichtslibt tijdens het infiltreren. Een behandeling om o.a. het ijzer 
uit het grondwater te verwijderen, zou toegepast moeten worden. 

• De fasering van de werken die resulteert in een complexe waterbalans: 
• ‘Beschikbaarheid van mogelijk ‘niet verontreinigd opgepompt water’ versus ‘te infiltreren water’ 
• De afstand en wijzigend tracé tussen bemalingslocaties en infiltratielocaties 

Naast de hydraulische randvoorwaarden dient men ook nog rekening te houden met de geochemische 

risico's, zoals de creatie van neerslagreacties door aeroob water in de aquifer waardoor de 

infiltratiemogelijkheden verminderen. 

In dit scenario is het belangrijk dat de zettingen en de verplaatsing van de grondwaterverontreiniging 

gemonitord worden gedurende het bemalen. In het bijzonder zal Project One de voorzorg nemen dat de 

zettingen ter hoogte van de Vesta-tanks en de Bayer-installaties die zouden kunnen leiden tot schade of 

lekken, voldoende gemilderd worden. Indien de zettingen de limiet van 15 mm bereiken moet de infiltratie 

bijgestuurd worden. Indien dit onvoldoende werkt en andere mitigerende maatregelen niet mogelijk zijn, 

dient de bemaling stopgezet te worden, om schade aan omliggende gebouwen te vermijden. De 

zettingslimieten zijn verder in Tabel 9-13 in § 9.1.3.2.3.3 gedefinieerd. De zettingen worden tussentijds 

gemonitord met behulp van een monitoringsplan. Het monitoringsplan wordt beschreven in de 

bemalingsstudie. 

De gemodelleerde totale volumes water (over 25 maanden) voor dit scenario worden weergegeven in Tabel 

9-11. 
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Figuur 9-10: Locatie van de infiltratievoorzieningen en damwanden tijdens de aanlegfase 

 

c) Damwandscenario 

Het damwandscenario bestaat uit het plaatsen van damwanden of equivalente techniek tot in de polderklei 

rondom de werfzone, zoals voorgesteld in Figuur 9-11. Zo wordt er een afgesloten bouwkuip gecreëerd. Het 

grondwater dat onttrokken wordt uit deze afgesloten bouwkuip wordt, indien nodig, gezuiverd en geloosd in 

het Kanaaldok B2. Voor dit scenario is het risico naar zettingen en de impact op de verplaatsingen van de 

verontreinigingen nagenoeg volledig te verwaarlozen. De berekeningen tonen een tijdelijke 

grondwaterverhoging op de site van Bayer, van ca. 0,20 m ter hoogte van de bestaande installatie. De 

impact van deze grondwaterverhoging is nagenoeg verwaarloosbaar. 

De tijdelijke damwanden zorgen ervoor dat het grondwater buiten het afgeschermde volume niet onttrokken 

wordt (uitgezonderd de lekdebieten onder en doorheen de damwand), hierdoor zullen er dus ook geen 

zettingen optreden buiten deze damwanden. 

De gemodelleerde totale volumes water (over 25 maanden) voor dit scenario worden weergegeven in Tabel 

9-11. 
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Figuur 9-11: Locatie van de damwanden tijdens de aanlegfase 

9.1.3.2.3.2 Specificaties bemalingen 

Grondwaterverlaging 

Het grondwater dient verlaagd te worden tot 0,5 m onder de benodigde uitgravingsdiepte. Dit werd per zone 

gedefinieerd (zie Tabel 9-10), de locatie van de zones wordt weergegeven op Figuur 9-12. De 

uitgravingsdiepte en het bemalingsschema verschilt naar gelang het een uitgraving betreft voor de 

gebouwen/uitrusting/structuren of voor de ondergrondse voorzieningen. Hiermee werd rekening gehouden in 

het grondwatermodel. 
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Figuur 9-12: Bemalingszones (met aanduiding van het zone nummer) 
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Tabel 9-10: Maximale uitgravingsdiepte (m) voor de verschillende zones 

Zone nr 

Uitgravingsdiepte in de aanlegfase (m-mv) 

Gebouwen/uitrusting/structuren 
Ondergrondse ondersteunende 

infrastructuur 

01 - Noordelijke zone 

(Contractor, 

Power&Telecom) 

1,0 1,5 

0014 N/A 2 

0015 2 3 

0016 2 3 

0017 3 2,5 

0018 2,85 2 

0019 1,5 2 

0020 2 3,5 

0021 2 3,5 

0022 2 3 

0023 2 2,5 

0024 2 2 

0026 2 2 

ECR 2,5 3 

Diepe uitgraving plot 21 Pompen: 5* 

Bekken: 5* 4* 

Diepe uitgraving ECR 4,3* N/A 

*: deze uitgravingen zullen in een gesloten bouwput uitgevoerd worden, hiervoor wordt geen bemaling buiten 

de bouwput voorzien. 

Bemalingsschema 

De totale aanlegfase waarvoor bemaling nodig is, is voorzien op 25 maanden. De verschillende bemalingen 

volgen elkaar gedurende deze periode op of overlappen elkaar. Voor sommige zones zijn het kortstondige 

bemalingen, andere zones worden gedurende een langere tijd bemaald. Voor elke zone werd de 

desbetreffende tijdsduur in het grondwatermodel opgenomen. Figuur 9-13 duidt aan wanneer er in de 

verschillende zones wordt bemaald. 
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Figuur 9-13: Bemalingsschema  

 

Bemalingsdebiet en -volume 

In Figuur 9-14 worden de opgepompte debieten voorgesteld ter hoogte van Project One zowel voor het 

scenario zonder maatregelen als voor het infiltratiescenario en het damwandscenario. Door het voorzien van 

infiltratievoorzieningen neemt het op te pompen volume toe. 

In Figuur 9-15 worden de opgepompte cumulatieve volumes voorgesteld, zowel voor het scenario zonder 

maatregelen, als voor de scenario’s met preventieve maatregelen, nl. het infiltratiescenario en het 

damwandscenario. In Figuur 9-16 worden de opgepompte debieten in de tweede aquifer voorgesteld. 

In Figuur 9-17, Figuur 9-18 en Figuur 9-19 wordt het aandeel aan niet-verontreinigd en verontreinigd 

grondwater weergegeven voor de verschillende scenario’s. Deze inschatting werd gemaakt op basis van de 

beschikbare bodemstudies. Er kan bijgevolg niet uitgesloten worden dat de hoeveelheid verontreinigd 

grondwater afwijkt van wat wordt weergegeven in de figuren, vermits de actuele verontreinigingssituatie kan 

afwijken van wat er bekend is en er uitgegaan wordt van modelleringen. 

In Figuur 9-20 wordt het lozingsdebiet van het bemalingswater weergegeven voor de verschillende 

scenario’s. Het bemalingswater zal geloosd worden in het Kanaaldok B2. Het bemalingswater zal, indien 

nodig, vooraf aan de lozing gezuiverd worden om aan de lozingsvoorwaarden te voldoen. 
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Figuur 9-14: Totaal opgepompte debieten (m³/dag) in het scenario zonder maatregelen, het infiltratiescenario en het 
damwandscenario 

 

 
Figuur 9-15: Opgepompt cumulatief volume (m³) in het scenario zonder maatregelen, het infiltratiescenario en het 
damwandscenario 
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Figuur 9-16: Opgepompte debieten (m³/dag) uit de tweede aquifer in het scenario zonder maatregelen, het 
infiltratiescenario en het damwandscenario. 

 

 

 
Figuur 9-17: Totaal opgepompte debieten (m³/dag) in het scenario zonder maatregelen met aanduiding van het 
aandeel aan niet verontreinigd grondwater en verontreinigd grondwater (gebaseerd op beschikbare bodemstudies).  
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Figuur 9-18: Totaal opgepompte debieten (m³/dag) in het infiltratiescenario, met aanduiding van het aandeel niet 
verontreinigd grondwater en verontreinigd grondwater (gebaseerd op beschikbare bodemstudies), en het water dat 
geïnfiltreerd zal worden 

 

 
Figuur 9-19: Totaal opgepompte debieten (m³/dag) in het damwandscenario met aanduiding van het aandeel niet 
verontreinigd grondwater en verontreinigd grondwater (gebaseerd op beschikbare bodemstudies).  
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Figuur 9-20: Lozingsdebiet bemalingswater (m³/dag) in het scenario zonder maatregelen, het infiltratiescenario en het 
damwandscenario 

 

Tabel 9-11 : Overzicht volumes (m³) opgepompt en geloosd of geïnfiltreerd bemalingswater in de verschillende 
scenario’s voor de totale bemalingsperiode (25 maanden) 

 
Scenario zonder 

maatregelen 
Infiltratiescenario Damwandscenario 

Totaal volume 

opgepompt  
457 400 533 200 409 500 

Freatische aquifer  407 900 483 200 360 000 

Niet-

verontreinigd 
296 160 382 000 258 900

Verontreinigd 111 740 101 200 101 100

Gespannen aquifer  49 500 50 000 49 500 

Volume geloosd  457 400 368 600 409 500 

Volume geïnfiltreerd  / 164 600 / 
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9.1.3.2.3.3 Effectbeoordeling 

De bemaling kan een invloed hebben op de volgende receptoren: 

• Bodemzettingen; 

• Aanwezige grondwaterverontreinigingen;  

• Verzilting; 

• Grondwaterwinningen in de omgeving; 

• Grondwaterafhankelijke vegetatie. 

 

Om de impact op deze receptoren te milderen worden preventieve maatregelen voorzien, met name 

damwanden (of equivalente techniek) en/of infiltratievoorzieningen op het terrein. Op Figuur 9-21 wordt de 

grondwaterverlaging weergegeven ten gevolge van de bemalingen: de verlaging zonder het nemen van 

preventieve maatregelen (scenario zonder maatregelen), de verlaging met het nemen van preventieve 

maatregelen, waaronder het voorzien van infiltratievoorzieningen en/of het voorzien van damwanden. In het 

infiltratiescenario zal er tot ca. 50% van het niet-verontreinigd bemalingswater terug kunnen infiltreren in de 

bodem. Het resterende bemalingswater zal (na eventuele zuivering) geloosd worden in het Kanaaldok B2. 

Figuur 9-22 geeft de grondwaterverlaging weer ten gevolge van de bemalingen in de tweede aquifer, voor de 

verschillende scenario’s. De verlaging van de grondwaterdruk in de gespannen aquifer bevindt zich in het 

zuiden van het projectgebied. Er is geen relevant verschil tussen de scenario’s.  

De omvang van de invloedstraal van de grondwaterverlaging ten gevolge van de bemalingen wordt 

beschreven in Tabel 9-12. In zowel de freatische als de gespannen aquifer blijft de verlaging beperkt tot de 

zone tussen de Schelde en het Kanaaldok.
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Figuur 9-21: Maximaal berekende grondwaterverlaging (m) in de 1e aquifer voor  
a) scenario zonder preventieve maatregelen (bemaling zonder maatregelen) (links),  
b) infiltratiescenario: bemaling met preventieve maatregelen, nl.  aanleg van infiltratievoorzieningen en damwanden rondom de zuidelijke zone (midden) 
c) damwandscenario: bemaling met preventieve maatregelen, nl. het voorzien van damwanden rondom de zuidelijke zone (rechts) 
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Figuur 9-22: Maximaal berekende grondwaterverlaging (m) in de 2e aquifer voor  

a) maximaal scenario (bemaling zonder maatregelen) (links),  

b) infiltratiescenario: bemaling met preventieve maatregelen (o.a. aanleg van infiltratievoorzieningen rondom Project One) (rechts) 

c) waterschermscenario: bemaling met preventieve maatregelen, nl. het voorzien van damwanden rondom de constructiezone 
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Tabel 9-12: Omvang van de invloedstraal van de grondwaterverlaging ten gevolge van de bemalingen 

Aquifer 
Scenario zonder 

maatregelen 
Infiltratiescenario Damwandscenario 

Freatische aquifer 

• 425 m naar het noorden 

• 725 m naar het zuiden 

(t.o.v. de Vesta-weg) 

• Naar het westen raakt de 

invloedstraal de Schelde. 

• 425 m naar het noorden 

• 600 m naar het zuiden 

(t.o.v. de Vesta-weg) 

• Naar het westen reikt de 

invloedsstraal minder ver 

dan in het scenario zonder 

maatregelen. De 

grondwaterverlaging reikt 

tot aan de Scheldelaan.  

• 425 m naar het noorden 

• 480 m naar het zuiden 

(t.o.v. de Vesta-weg) 

• Naar het westen raakt de 

invloedstraal de Schelde.  

Gespannen aquifer 
• noord-zuid lengte van 

1 950 m.  

• noord-zuid lengte van 

1 760 m 

• noord-zuid lengte van 

1 750 m 

 

Tijdens de aanlegfase veroorzaken de damwanden een tijdelijke verhoging van het grondwater ter hoogte 

van de Vesta-weg en langs de grens met de site van Bayer (Figuur 9-23). De verhoging is berekend aan het 

begin van de simulatie en verdwijnt wanneer de bemaling in het projectgebied start. Ter hoogte van de 

Vesta-weg berekent het model een verhoging tot 0,4 m. De grondwatertafel stijgt tot maximaal 0,30 m onder 

het maaiveld. Ter hoogte van de tijdelijke werfzone op de grens met Bayer bedraagt de verhoging maximaal 

0,30 m. Ter hoogte van de bestaande installaties van Bayer bedraagt de verhoging 0,20 m. De 

grondwatertafel blijft dieper dan 0,6 m-mv in de zone waar de verhoging groter is dan 0,05 m. Ter hoogte 

van de maximale verhoging (0,30 m) ligt de grondwatertafel tot ca. 1,0 m-mv. Er is geen indicatie dat de 

grondwatertafel tot aan het maaiveld zou stijgen. Die verhoging is worst case omdat het model geen 

rekening houdt met de aanlegtijd van de damwand. De impact is nagenoeg verwaarloosbaar (0). 

 

Figuur 9-23 : Tijdelijke verhoging van de grondwatertafel veroorzaakt door de aanleg van de damwand. 

 

 

Verhoging [m] 
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Impact op bodemzetting 

Algemeen gelden er voor de zettingen 3 waarden; deze waarden zijn genoteerd in onderstaande Tabel 9-13: 

1. Als grenswaarde van de totale zettingen van een bouwwerk wordt in de regel 20 mm aangehouden. 

Indien grotere zettingen optreden, kan er schade aan gebouwen veroorzaakt worden, en wordt dit als 

negatief beoordeeld. Deze zettingen van 20 mm gelden ook voor tanks. 

2. Ter info wordt ook de waarde van 15 mm zettingen weergegeven, deze waarde is informatief en betreft 

geen officiële grenswaarde. 

3. De toegestane zettingen ter hoogte van het spoorverkeer, gelegen ten westen van de site, bedragen 

8 mm (INFRABEL, 2013). 

Tabel 9-13: Vooropgestelde grenswaarden voor zettingen 

 Locatie 
Grenswaarde zettingen 

[mm] 

1. Gebouwen 20 

2. Gebouwen 15 

3. Treinspoor 8 

Voor de zettingen wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het 

projectgebied; deze laatste is de gevoeligste site naar zettingen toe. Aangezien er voor het noordelijk deel 

van het projectgebied geen problemen verwacht worden naar zettingen, wordt in onderstaande paragrafen 

voornamelijk gefocust op het zuidelijk deel van het projectgebied. 

Noordelijk deel van het projectgebied 

Zoals Figuur 9-21 duidelijk weergeeft, blijkt dat de grondwaterverlaging ter hoogte van Gunvor en Nippon 

Gases kleiner is dan 1,0 m. Bij een grondwatertafelverlaging van 1,00 m doen zich maximale zettingen voor 

van 2 mm. Algemeen kan er dus geconcludeerd worden dat deze steeds onder de grenswaarden van 20 

mm en 15 mm blijven. Ter hoogte van de spoorweg doen er zich grondwatertafelverlagingen van 0,10 m 

voor; er treden geen zettingen op aangezien de grondwaterstand ooit lager heeft gestaan dan deze 

grenswaarde. Er geldt dus dat de zettingen te allen tijden onder de grenswaarde van 8 mm voor 

spoorverkeer blijven. 

Er worden geen problemen naar zettingen verwacht in het noordelijk deel van het projectgebied. 
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Zuidelijk deel van het projectgebied 

Voor deze zone wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende scenario’s. Voor de 3 scenario’s (a. 

Scenario zonder maatregelen; b. Infiltratiescenario; c. Damwandscenario) zijn er isocontourlijnen van de 

grondwaterverlaging (m) in de aanlegfase voor het projectgebied geplot en weergegeven in Figuur 9-23. Op 

deze figuur zijn er twee isocontourlijnen weergegeven, enerzijds is er de blauwe isocontourlijn, deze geeft 

een verlaging van 1,1 m weer en anderzijds is er de rode isocountourlijn, deze geeft een verlaging van 1,2 m 

weer.  Bij deze verlagingen worden er maximale zettingen verwacht van respectievelijk 15 mm (1) en 20 mm 

(2). In de grondwatermodellering worden grondwaterverlagingen weergeven waar zettingen verwacht 

worden van 15 mm en 20 mm, dit wordt bepaald op basis van de meest nadelige sondering die momenteel 

gekend is. Deze contouren zijn dus getekend als een worst case benadering. Bij andere sonderingen 

worden kleinere zettingen verwacht. 

Ter hoogte van de spoorlijn is er in elk van de 3 scenario’s een verlaging te verwachten van maximaal 

0,50 m en dus zullen er zich nagenoeg geen zettingen voordoen ter hoogte van de spoorlijn (3). 

Scenario zonder preventieve maatregelen (a): In dit scenario valt duidelijk op te merken dat er op de site 

van Vesta enkele tanks in de zone bevinden waar er een grondwatertafelverlaging van 1,1 m à 1,2 m 

optreedt. Voor de meest oostelijk gelegen tanks is hier niet direct een probleem op te merken aangezien op 

basis van de sonderingen (CPTU092 en CPTU043) respectievelijk zettingen van 5 mm en 6 mm berekend 

zijn bij een verlaging van 1,2 m van de grondwatertafel. Voor de meest westelijk gelegen tanks vertonen de 

berekeningen bijhorende bij sondering CPTU014 zettingen van 15 mm, resp. 20 mm voor een verlaging van 

respectievelijk 1,1 m en 1,2 m van de grondwatertafel. In het scenario zonder maatregelen zouden de 

zettingen gemonitord moeten worden. Om deze berekende zettingen te milderen zullen er door Project One 

preventieve maatregelen genomen worden, zoals hieronder wordt weergegeven in het infiltratiescenario of 

het damwandscenario. Het scenario zonder preventieve maatregelen zal omwille van de berekende 

zettingen dus niet uitgevoerd worden. 

Aan de kant van Bayer (zuidelijk) bevinden zich enkele gebouwen en loodsen in de zone waar er een 

grondwatertafelverlaging van 1,1 m à 1,2 m verwacht wordt. Hiervoor geldt er dat bijhorende sonderingen 

CPTU075, CPTU083 en CPTU084 respectievelijk zettingen vertonen van 1 mm, 3 mm en 7 mm (bij de 

berekeningen voor een grondwatertafelverlaging van 1,2 m). Ter hoogte van de site van Bayer worden dus 

geen problemen verwacht naar zettingen, omdat de zettingen steeds onder de vooropgestelde 

grenswaarden blijven dewelke volgen uit Tabel 9-13.  

Infiltratiescenario (b): In dit scenario valt duidelijk op te merken dat er zich geen problemen naar zettingen 

voordoen buiten het projectgebied. Er moet wel de opmerking gemaakt worden dat er op de site van Bayer 

lokaal verlagingen van de grondwatertafel te verwachten zijn. Er worden voor deze verlagingen echter geen 

problemen verwacht naar zettingen toe, omdat de zettingen steeds onder de vooropgestelde grenswaarden 

blijven dewelke volgen uit Tabel 9-13.  

In het projectgebied zelf bevindt zich een toegangsweg naar Vesta. Deze toegangsweg bevindt zich lokaal 

binnen de contouren van een grondwatertafelverlaging van > 1,1 m, maar kleiner dan 1,2 m. Deze locatie 

bevindt zich het dichtst bij sonderingen CPTU075 en CPTU065; de maximaal berekende zettingen die hier 

verwacht worden zijn 10 mm. De spoorlijn parallel aan de Vesta-weg is buiten gebruik. 

Er kan dus geconcludeerd worden dat er zich in het infiltratiescenario geen problemen naar zettingen gaan 

voordoen. 

Damwandscenario (C): In dit scenario gebeurt er nergens een grondwatertafelverlaging van meer dan 

1,2 m buiten het projectgebied.  

De toegangsweg is in deze situatie ook volledig omrand door damwanden.  

Ter hoogte van de toegangsweg naar Vesta en op de site van Bayer wordt een tijdelijke 

grondwaterverhoging berekend door de aanleg van de damwand. De maximale verhoging bedraagt 

maximaal 40 cm. Deze stijging zorgt echter voor een verwaarloosbare zwelling op de ondergrond van 

0,13 mm. 

Er kan dus eveneens geconcludeerd worden dat er in dit scenario geen zettingsproblemen verwacht worden.  
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Figuur 9-24: Isocontourlijnen van de grondwaterverlaging (m) in de aanlegfase voor het projectgebied   
a) in het scenario zonder preventieve maatregelen (links)  
b) in het infiltratiescenario  (midden) 
c) in het damwandscenario (rechts) 
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Figuur 9-25: Grondwaterverlaging in de tweede aquifer (onder de polderklei met aanduiding van de grondwaterwinningen in de omgeving) – in het scenario zonder preventieve 
maatregelen (A) (links), het infiltratiescenario (B) (midden) en het damwandscenario (C) (rechts) 
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Cumulatieve zetting ter hoogte van Vesta: 

Ter hoogte van Vesta is er al een pump en treat installatie in werking in het kader van een 

grondwatersanering. Deze installatie gaat het grondwater verlagen op de site van Vesta tot een maximale 

verlaging van 1,5 m. Tijdens de aanlegfase van Project One wordt er een tijdelijke damwand geplaatst, 

zowel in het infiltratie- als in het damwandscenario. Deze damwand reduceert de grondwatertoestroming 

vanop het terrein Project One, waardoor er bij Vesta minder bemaald moet worden om dezelfde verlaging te 

bereiken. 

De damwand vrijwaart het terrein van Vesta bijna volledig van impact door de bemaling van Project One. 

Omgekeerd is er hierdoor een verminderde toestroming van grondwater naar het terrein van Vesta. Hierdoor 

kan bij het aanhouden van de grondwateronttrekking door Vesta, het grondwaterniveau op het terrein van 

Vesta te sterk dalen. Indien de bemaling in functie van de grondwatersanering ter hoogte van Vesta niet 

bijgesteld wordt, is het niet onmogelijk dat bij plaatsen van de damwanden en de bemaling ter hoogte van 

Project One, er extra zettingen kunnen optreden ter hoogte van Vesta. Op 2 locaties (ter hoogte van de 

ingang en ter hoogte van de tanks aangeduid op Error! Reference source not found. met de rode 

rechthoek) kunnen de bijkomende zettingen hierdoor tot ca. 27 mm bedragen. Een aansturing van de 

bemaling van de grondwatersanering op het terrein van Vesta op basis van effectieve grondwaterstanden 

om deze eventuele zettingen te voorkomen, is aangewezen . Een aansturing dient ook bekeken te worden in 

functie van het beschikbare debiet voor de grondwatersanering van Vesta in hun zuiveringsinstallatie (af te 

stemmen op de neerslag). Mogelijk kan dit resulteren in een tijdelijk lager onttrekkingsdebiet voor de 

grondwatersanering. Doordat de inschatting van het risico op een conservatieve manier is gebeurd, is het 

aangewezen om op deze locaties de zettingen op te volgen door middel van monitoring (opvolging van de 

grondwaterstand en opvolging van de effectieve zettingen). De monitoring zal besproken worden in de 

hydrogeologische studie/bemalingsnota die bij de vergunningsaanvraag zal gevoegd worden. 

 

 

  

Figuur 9-26: Locaties sonderingen  
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Impact op grondwaterverontreiniging – verplaatsing van de verontreinigingen: 

Uit de discipline Bodem (Hoofdstuk 8) blijkt dat er grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn op het 

projectgebied en op de omliggende gebieden. De aanwezige verontreinigingen werden geïnventariseerd op 

basis van de bij de OVAM beschikbare bodemonderzoeken. Deze rapporten werden deels digitaal 

geraadpleegd op het webloket, deels werden de PDF rapporten opgevraagd en geraadpleegd. De 

voornaamste bodemonderzoeken die gebruikt werden voor de evaluatie van de impact worden opgelijst in 

Tabel 9-14.  

Tabel 9-14: Bodemonderzoeken ikv grondwaterverontreiniging opgenomen in het grondwatermodel 

OVAM dossier Bedrijf Rapport 

8996 Gunvor 
OBO 2013 

BBO 2017 

11361 IMB OBO 2019 

4798 IMB 

EEO 2013 

BBO 2014 

BBO 2016 

EEO 2016 

OBO 2016 

OBO 2019 

OBO 2020 

10682 Vesta 

BBO 2005 

BBO 2017 

OBO 2019 

OBO 2020 

4014 Bayer 

BBO 2016 

BBO 2019 

EEO 2019 

OBO 2020 

5149 OTSA OBO 2019 

 
De verplaatsing van grondwaterverontreiniging als gevolg van de bemaling is gemodelleerd met MT3DMS. 

MT3DMS is een multispecies transportmodel dat gebruik maakt van de output van ModFlow 

(stromingsberekening).  

De eventuele verplaatsing van de verontreiniging werd gemodelleerd volgens verschillende scenario’s:  

• een natuurlijke situatie zonder bemaling,  

• een bemalingsscenario waarbij de invloedszone beperkt wordt door infiltratie via grachten 

(infiltratiescenario) en  

• bemalingsscenario waar de invloedszone wordt ingeperkt d.m.v damwanden (damwandscenario).  

 

In het grondwatermodel wordt er rekening gehouden met de grondwaterverontreinigingen die gekend waren 

bij de opmaak van het grondwatermodel op basis van de verontreinigingssituatie beschreven in de 

beschikbare openbare bodemonderzoeken. De gebruikte concentraties en retardatiefactoren voor de 

betreffende parameters en de resultaten van de grondwatermodellering worden gegeven in de 

hydrogelogische studie/bemalingsnota die bij de vergunningsaanvraag wordt gevoegd. Voor meer details 

verwijzen we naar deze hydrogelogische studie/bemalingsnota. Hierin werd onderstaande besloten. 

Rekening houdend met de berekeningen volgens het infiltratiescenario worden voor de meeste 

grondwaterverontreinigingen aanwezig binnen de invloedssfeer van de bemaling een verplaatsing berekend 

ruim kleiner dan 5 m. De verplaatsingen berekend in het damwandscenario zijn vergelijkbaar met deze van 

het infiltratiescenario.  
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Er kan besloten worden dat voor beide scenario’s geen nadelige impact wordt verwacht, rekening houdend 

met het industriële karakter van de site, in verhouding tot de huidige omvang van de verontreinigingen en 

gezien geen receptor bedreigd wordt ten gevolge van eventuele verplaatsing. Het is echter aangewezen om 

de eventuele verplaatsing van de aanwezige grondwaterverontreinigingen op te volgen door monitoring 

gedurende de bemalingswerken. De monitoring wordt besproken in de hydrogelogische 

studie/bemalingsnota die bij de vergunningsaanvraag wordt gevoegd. 

De damwand nabij Vesta zal een invloed hebben op de influx van grondwater naar het Vesta-terrein. Dit zal 

de grondwaterstand op het terrein beïnvloeden, zeker cumulatief omwille van de grondwaterverlaging op het 

Vesta-terrein zelf in functie van hun lopende sanering. Het is aangewezen om Vesta hiervan op de hoogte te 

stellen en in onderling overleg passende maatregelen af te stemmen. 

Dit monitoringsplan, inclusief metingen voor opstart van de werken en eventuele afspraken rond 

communicatie, dient met de beheerders van de verontreiniging verder besproken te worden. 

Op basis van de uitgevoerde evaluatie kan verontreiniging ter hoogte van de bemalingsputten niet 

uitgesloten worden. Bijgevolg dient de kwaliteit van het bemalingswater opgevolgd te worden (zie verder). 

De impact op de verspreiding van de grondwaterverontreinigingen wordt rekening houdend met de 

voorgestelde milderende maatregelen en voorgestelde monitoring beoordeeld als verwaarloosbaar (0) in het 

damwandscenario en in het infiltratiescenario. 

Impact op grondwaterverontreiniging – kwaliteit bemalingswater 

Op basis van de uitgevoerde evaluatie kan de aanwezigheid van verontreiniging in het grondwater niet 

worden uitgesloten. Bijgevolg moet de kwaliteit van het onttrokken grondwater worden bewaakt. De exacte 

samenstelling, en dus de te controleren parameters, zal van deelzone tot deelzone verschillen. Het te lozen 

water zal worden bemonsterd per lozingspunt.  

De kwaliteit van het bemalingswater dient opgevolgd te worden en zal daarom periodiek gemonitord en 

bemonsterd worden. Op basis van deze analyses zal bepaald worden of dit gezuiverd moet worden. 

Volgende werkwijze zal gehanteerd worden: 

• De locaties waar mogelijke interactie met verontreinigd grondwater is, worden geïdentificeerd, waardoor 

op voorhand het onttrekkingsscenario kan bepaald worden. Voor de verschillende zones waar mogelijke 

verontreinigingen verwacht worden in het bemalingswater, worden afzonderlijke onttrekkings- en 

zuiveringsstrategieën bekeken, op maat van de verwachte contaminanten. 

• Bij mogelijke interactie met verontreinigd grondwater wordt een analyse uitgevoerd op de contaminant-

parameters, naast een algemene screening. 

• De inzet van mobiele waterzuiveringsunits zal voorzien worden in functie van de aanwezige 

verontreinigende parameters en de te halen lozingsnormen. Gezien de uitgestrektheid van het terrein en 

de verschillende verontreinigingen, is het waarschijnlijk dat meerdere mobiele waterzuiveringsunits zullen 

ingezet worden. Er zal een gedifferentieerde aanpak van de behandeling van het bemalingswater 

gehanteerd worden.   

• Er zal in monitoring en periodieke analyses voorzien worden van het bemalingswater en het effluent, 

telkens gerelateerd aan de verwachte contaminanten. Dit zal gespecifieerd worden in de bemalingsnota. 

Er worden periodiek opvolgingsanalyses gedaan van het onttrokken grondwater en van het effluent om 

enerzijds de samenstelling te kunnen opvolgen en anderzijds de goede werking van de 

waterzuiveringsinstallatie te kunnen nagaan. 

• Verder worden de aanwezige peilbuizen gemonitord. Initieel zullen de grondwaterstanden gemonitord 

worden, bijvoorkeur met continu metingen a.d.h.v. divers. Als tijdens de bemaling wordt vastgesteld dat 

de stromingsrichting t.h.v. de gekende grondwaterverontreinigingen relevant verandert, wordt de 

concentratie van de mogelijk beïnvloede polluenten geanalyseerd.  

Het niet-verontreinigd bemalingswater zal in het infiltratiescenario deels (tot max. 50%) geherinfiltreerd 

worden d.m.v. infiltratievoorzieningen die voorzien worden op het terrein; het overig deel zal geloosd worden 

in het Kanaaldok. De kwaliteitsvoorwaarden voor infiltratie van het bemalingswater worden gegeven in  

§ 9.1.3.2.2. 
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In onderstaande Tabel 9-15 worden de lozingsnormen voor lozing op oppervlaktewater voorgesteld voor de 

parameters die verwacht worden in het bemalingswater t.h.v. Project One. De voorgestelde lozingsnormen 

zijn gebaseerd op de richtlijnen van VMM (10x IC (indelingscriterium) of 1x IC), de standaardprocedure van 

OVAM, en voor de specifieke parameters op de lozingsnormen uit het bodemsaneringsproject van Bayer 

(Arcadis, 2018) en het project-MER Nieuwe kaaimuur Kanaaldok B2 (Antea Group, 2020). In de 

standaardprocedure van de OVAM worden voor de courante verontreinigingsparameters standaard 

lozingsnormen vermeld; deze werden bepaald door de OVAM op basis van “beste beschikbare technieken”. 

De motivatie voor deze normen wordt hierna en in Tabel 9-15 weergegeven.  

• Als lozingsnorm voor chloorbenzeen wordt 10*IC voorgesteld.  

• Voor triallaat, trichloorpropaan, mercaptobenzothiazole en benzothiazol, werd de lozingsnorm 

overgenomen uit het bodemsaneringsproject van Bayer.  

• Voor triethylamine werd in het BSP Bayer geen lozingsnorm voorgesteld; voor TEA wordt hier de 

lozingsnorm gelijkgesteld aan de detectielimiet.  

• Voor diallaat werd er in het BSP geen lozingsnorm voorgesteld, er is voor deze parameter geen PNEC- 

waarde beschikbaar, maar deze werd afgeleid op basis van ecotoxiciteitsmodel; er werd een 

veiligheidsmarge (factor 10 000) in rekening gebracht, waardoor de afgeleide PNEC-waarde zeer laag 

werd ingeschat; voor diallaat wordt hier de lozingsnorm gelijkgesteld aan de gevraagde lozingsnorm voor 

de aanleg van de kaaimuur, nl 1,1 µg/l. De berekende concentratieverhoging door deze lozing in het 

Kanaaldok bedraagt 2,75%.  

• Voor benzothiazolol werd er in het BSP geen lozingsnorm voorgesteld. De verwachte concentraties 

liggen in dezelfde grootteorde als deze van benzothiazol. De lozingsnorm wordt gelijkgesteld aan deze 

voor benzothiazol. 

• Voor aniline en alachloor wordt hier de lozingsnorm gelijkgesteld aan de gevraagde lozingsnorm voor de 

aanleg van de kaaimuur. 

Tabel 9-15: Voorgestelde lozingsnormen voor het lozen van het bemalingswater van Project One op het Kanaaldok 

Parameter   Eenheid Lozingsnorm
Indelingscriteria 

/ PNEC 
Motivatie 

Arseen  µg/l 50 5 10 x IC 

Chroom  µg/L 500 50 10 x IC 

Benzeen µg/l 10  

Standaard lozingsnorm in 

overeenstemming met 

standaardprocedure 

Bodemsaneringsproject van de 

OVAM  

Tolueen  µg/l 10  

Ethylbenzeen  µg/l 10  

Xylenen µg/l 10  

Minerale olie  µg/l 500  

MTBE  µg/L 100  

1,2-cis-dichlooretheen µg/L 50 10 

Bodemsaneringsnorm, in 

overeenstemming met de 

Standaard procedure OVAM en 

het Vlarebo, bijlage IV 

Vinylchloride µg/L 5 100 

Bodemsaneringsnorm, in 

overeenstemming met de 

Standaard procedure OVAM en 

het Vlarebo, bijlage IV 

Trichloormethaan,  µg/L 25 2,5 (PS) 
Standaard lozingsnorm in 

overeenstemming met 
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Parameter   Eenheid Lozingsnorm
Indelingscriteria 

/ PNEC 
Motivatie 

standaardprocedure 

Bodemsaneringsproject van de 

OVAM 

Dichloormethaan µg/L 20 20 (PS) 1 x IC 

1,1,2-trichloorethaan,  µg/L 200 20 10 x IC 

1,2-dichloorethaan µg/L 10 10 (PS) 1 x IC 

Cyanide (totaal)  µg/l 500 50 10 x IC 

1,2,3-trichloorpropaan  µg/l 20 8,8 

Conform bodemsaneringsproject 

voor dossier 4014 (Arcadis, 

04.12.2018) 

Aniline  µg/L 15  Lozingsnorm gelijkgesteld aan 

de gevraagde lozingsnorm voor 

de aanleg van de kaaimuur Alachloor  µg/l 1,6 0,3 

Diallaat  µg/l 1,1 0,0186 

Er is voor deze parameter geen 

PNEC-waarde beschikbaar, 

maar deze werd afgeleid op 

basis van een 

ecotoxiciteitsmodel; er werd een 

veiligheidsmarge (factor 10 000) 

in rekening gebracht, waardoor 

de afgeleide PNEC- waarde zeer 

laag werd ingeschat; voor 

diallaat wordt hier de 

lozingsnorm gelijkgesteld aan de 

gevraagde lozingsnorm voor de 

aanleg van de kaaimuur, nl 1,1 

µg/l.  

Benzothiazol (BT)  µg/l 30 3 
Conform bodemsaneringsproject 

voor dossier 4014 (Arcadis, 

04.12.2018) Benzothiazolol (BT-OH)  µg/l 30 1,6 

2-Mercaptobenzothiazole 
(MBT)  

µg/l 20 0,4 

Voor benzothiazolol werd er in 
het BSP geen lozingsnorm 
voorgesteld. De verwachte 
concentraties liggen in dezelfde 
grootteorde als deze van 
benzothiazol. De lozingsnorm 
wordt gelijkgesteld aan deze 
voor benzothiazol.  

Triallaat  µg/l 1 0,041 
Conform bodemsaneringsproject 

voor dossier 4014 

Triethylamine (TEA)  µg/l 100 11 Detectielimiet 

Monochloorbenzeen  µg/l 60 6 (MKN) 10 x IC 
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Impact op verzilting 

De impact op verzilting werd met behulp van SEAWAT gemodelleerd. Volgende scenario’s werden 

gemodelleerd: 

• Evolutie zonder bemaling ter hoogte van Project One 

• Aanlegfase: scenario zonder preventieve maatregelen 

• Aanlegfase: infiltratiescenario 

• Aanlegfase: damwandscenario 

De zoutconcentraties na de aanlegfase worden vergeleken met de zoutconcentraties bij de situatie zonder 

bemaling ter hoogte van Project One. De resultaten zijn dus verschilkaarten van de zoutconcentraties in 

verschillende modellagen. De zoutconcentraties in het scenario zonder preventieve maatregelen, in het 

infiltratiescenario en in het damwandscenario worden gegeven in Figuur 9-27.  

 
Figuur 9-27: Maximaalscenario: Verschil in zoutconcentratie [TDS g/l] na 776 dagen tussen het scenario zonder 
preventieve maatregelen en de berekende evolutie zonder bemaling voor het projectgebied Project One (A: Modellaag 3, 
B: Modellaag 4, C: Modellaag 5, D: Modellaag 6) 
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Figuur 9-27 toont de verschillen in het scenario zonder maatregelen t.o.v. de simulatie zonder bemaling ter 

hoogte van Project One, voor modellagen 3 t.e.m. 6.  

De effecten vinden plaats ter hoogte van de diepe bemalingen, in de tweede aquifer, die binnen gesloten 

bouwputten gebeuren. In het noordelijk deel van projectgebied zijn er geen verschillen. 

Modellaag 3 (Kwartair zand):  In het zuidelijk deel van het projectgebied bedragen de verschillen 

maximaal 0,32 g/l, in de gesloten bouwputten. Buiten de gesloten bouwputten is er geen 

verschil. 

Modellaag 4 (Zand van Merksplas): In modellaag 4 bedraagt het verschil maximaal 1,6 g/l in het zuidelijk 

deel van het projectgebied, in de diepe bouwput op de ECR-plot.  

Modellaag 5 (Zand van Zandvliet en Merksplas): In modellaag 5 bedragen de verschillen maximaal tot 2,0 

g/l.  

Modellaag 6 (Klei van Kruisschans):  In modellaag 6 bedragen de verschillen maximaal tot bijna 0,5 g/l. 

Figuur 9-28 en Figuur 9-29 tonen de verschillen in het infiltratie- en damwandscenario t.o.v. de simulatie 

zonder bemaling ter hoogte van Project One, voor modellagen 3 t.e.m. 7. De resultaten zijn gelijkaardig aan 

het scenario zonder preventieve maatregelen. 

De opwelling van zoutwater blijft beperkt tot de diepe gesloten bouwputten.  

Voor de drie scenario’s treedt er ten gevolge van de bemalingen geen verandering op in de kwaliteitsklassen 

volgens De Moor & De Breuck (1969), ook niet t.h.v. de diepe gesloten bouwputten. De kwaliteitsklassen 

van het grondwater worden niet beïnvloed t.g.v. de bemalingen. 

Figuur 9-30 toont de evolutie van de zoutconcentraties na de aanlegfase van Project One, over een 

simulatietijd van 20 jaar, in modellaag 3, 4 en 5, ter hoogte van de locatie van de diepe bouwputten. Enkel 

de evolutie ter hoogte van de locaties van de diepe bouwputten is weergegeven omdat enkel op die locaties 

een impact op zoutconcentratie merkbaar is. Desondanks de te verwaarlozen stijging van de 

zoutconcentraties zien we toch zeer lange hersteltijden tot de oorspronkelijke concentraties. Dit benadrukt 

de hoge kwetsbaarheid van een zoet/zoutwatersysteem t.a.v. externe factoren zoals bemaling. Vermits er 

geen verandering in kwaliteitsklasse optreedt, wordt de impact op de verzilting als verwaarloosbaar (0) 

beoordeeld. Op vraag van VMM wordt wel een monitoring voorzien. Het monitoringsplan wordt weergegeven 

in de hydrogeologische studie/bemalingsnota die toegevoegd wordt bij de omgevingsvergunningaanvraag. 

Impact op grondwaterwinningen in de omgeving 

In Figuur 9-30 wordt de grondwaterverlaging weergegeven in de tweede aquifer (onder de polderklei), 

waarin de grondwaterwinningen zich bevinden. In alle drie scenario’s bedraagt de grondwaterverlaging ter 

hoogte van de grondwaterwinningen er minder dan 8 cm. Dit is een tijdelijke impact en ligt binnen de 

natuurlijke seizoenale schommelingen. De impact op de grondwaterwinningen in de tweede aquifer is 

verwaarloosbaar.  

In de eerste aquifer ter hoogte van de grondwaterwinning “2020-093238” wordt een tijdelijke maximale 

verlaging van 0,40 m verwacht tijdens de aanleg van de telecomkabel langs de toegangsweg. Ter hoogte 

van de pump and treat installation van Vesta wordt een bijkomende verlaging van maximaal 0,50 m 

verwacht. 

Er wordt een verwaarloosbaar effect (0) verwacht van de bemalingen op de aanwezige 

grondwaterwinningen in de tweede aquifer en een beperkt negatief effect (-1) op de aanwezige 

grondwaterwinningen in de eerste aquifer. 

Impact op grondwatergevoelige vegetatie 

De impact van de bemaling op het natuurgebied Galgenschoor wordt besproken in Hoofdstuk 11 

Biodiversiteit.
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Figuur 9-28: Infiltratiescenario: Verschil in zoutconcentratie [TDS g/l] na 776 dagen tussen het infiltratiescenario en de 
berekende evolutie zonder bemaling ter hoogte van diepe bouwputten in de zuidelijke zone van het projectgebied (A: 
Modellaag 3, B: Modellaag 4, C: Modellaag 5, D: Modellaag 6, E: Modellaag 7) 
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Figuur 9-29: Damwandscenario: Verschil in zoutconcentratie [TDS g/l] na 776 dagen tussen het damwandscenario en de 
berekende evolutie zonder bemaling ter hoogte van de diepe bouwputten in de zuidelijke zone van het projectgebied (A: 
Modellaag 3, B: Modellaag 4, C: Modellaag 5, D: Modellaag 6, E: Modellaag 7) 
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Figuur 9-30: Evolutie van de zoutconcentratie [TDS g/l] ter hoogte van de diepe bouwputten ná de aanlegfase van 
Project One (A: modellaag 3, B: modellaag 4, C: modellaag 5). Tijd d = 0 toont de eindconcentratie op het einde van de 
aanlegfase. 
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9.1.3.2.4 Besluit betreffende de invloed van de bemaling: 

De vergelijking tussen de door Project One voorziene preventieve maatregelen en het scenario zonder 
maatregelen, toont aan dat de negatieve effecten van de bemaling (zettingen en migratie van bestaande 
verontreinigingen) voldoende gemilderd worden. Er werden 2 concrete scenario’s met preventieve 
maatregelen onderzocht, nl.: 

• het infiltratiescenario voorziet in een combinatie van infiltratie en damwanden met beperkte wijzigingen in 

de grondwaterhoeveelheid (ca 50% van het niet-verontreinigde bemalingswater wordt geloosd).  

• het damwandscenario omvat een volledige afscherming van het projectgebied, waarbij het 

bemalingswater integraal wordt afgevoerd naar het Kanaaldok B2. 

 

Het grondwaterpeil zal zich na de werken in beide gevallen terug herstellen.  

De voorziene preventieve maatregelen mitigeren de potentiële secundaire effecten van bodemzettingen, van 

verzilting en van het aantrekken van grondwaterverontreinigingen van de naburige percelen. Het 

natuurgebied Galgenschoor wordt eveneens gevrijwaard van enige belangrijke impact. Er worden – ten 

gevolge van deze voorziene maatregelen – geen negatieve effecten verwacht naar bodemzettingen, op 

verzilting, op het aantrekken van grondwaterverontreinigingen van de naburige percelen of op het 

natuurgebied Galgenschoor. Op de naburige grondwaterwinningen in de 1e aquifer is het effect beperkt 

negatief (-1); op de grondwaterwinningen in de 2e aquifer is het effect verwaarloosbaar (0). 

De impact op de wijziging van de grondwaterkwantiteit wordt derhalve als beperkt negatief (-1) beoordeeld.  

De impact van de lozing van het bemalingswater op de oppervlaktewaterkwaliteit wordt besproken in het deel 

Oppervlaktewater, zie § 9.2.3.2. 

9.1.3.3 Wijziging grondwaterkwaliteit 

Effect op grondwaterkwaliteit ten gevolge van de werkzaamheden (andere dan bemaling) worden besproken 

in Hoofdstuk 8 Bodem. 

9.1.4 Effectbeschrijving en effectbeoordeling – exploitatiefase 

9.1.4.1 Impact op de grondwaterkwantiteit 

Bij de aanleg van het terrein zullen de maaiveldniveaus binnen Project One gewijzigd worden. In enkele 

zones worden er momenteel hoge grondwaterpeilen opgemeten in de winter. Om te vermijden dat er delen 

van het terrein in de winter zouden overstromen wordt een drainagesysteem voorzien in de zones K1, K2 en 

L1. Dit wordt voorgesteld in Figuur 9-31. Een drainagesysteem heeft als doel om de grondwaterstanden tot  

1 m onder het afgewerkt maaiveld te behouden. Grondwater afkomstig uit K1 en K2 wordt in de service 

water tank voor hergebruik ontvangen. Grondwater uit L1 wordt in het insteekdok geloosd. 

Ter hoogte van de nieuwe kaaimuur aan het Kanaaldok is er ook een drainagesysteem voorzien langs het 

Insteekdok 1, net boven het waterniveau van het Kanaaldok. Dit drainagesysteem langs Insteekdok 1 van de 

nieuwe kaaimuur wordt mee opgenomen in de referentiesituatie van het grondwatermodel.  

Ook ten gevolge van de aanleg van verhardingen kunnen effecten ontstaan op de grondwaterkwantiteit. De 

toenemende verharding van het grondoppervlak kan resulteren in een lokaal verdrogend effect dat zich 

vertaalt in een lager grondwaterpeil. De verhardingen die gerealiseerd worden, worden voorgesteld in Figuur 

9-32 en Figuur 9-33. De aanleg van de verhardingen is meegenomen in de berekeningen met het 

grondwatermodel. 
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Figuur 9-31: Aanduiding van het drainagesysteem (groene lijnen) in het zuidelijk deel van het projectgebied  
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Figuur 9-32: Verhardingen in het noordelijk deel van het projectgebied  
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Figuur 9-33: Verhardingen in het zuidelijk deel van het projectgebied  
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Voor de situatie in de exploitatiefase van Project One (met gewijzigd maaiveldniveau, de drainagesystemen, 

de wijzigingen in verhardingsgraad van het terrein) werden de grondwaterpeilen gemodelleerd m.b.v. het 

grondwatermodel. 

De resultaten worden weergegeven in Figuur 9-34. 

Er wordt geen wijziging verwacht in het globale grondwaterstromingspatroon ten gevolge van de 

ontwikkeling van Project One. De pump and treat installatie van Vesta zorgt nog steeds voor een lokale 

depressie in de grondwaterstand.  

Vermits er geen impact verwacht wordt in het grondwaterstromingspatroon tijdens de exploitatiefase zullen 

de aanwezige grondwaterverontreinigingen niet beïnvloed worden. Gezien ook de watertafel (1ste aquifer) 

niet verlaagd wordt tot onder de grondwaterstijghoogte in de 2de aquifer, is ook de kans op toenemende 

verzilting verwaarloosbaar.  

In de gespannen aquifer onder de polderklei berekent het model een verlaging van max. 2 cm onder het 

zuidelijk deel van het projectgebied. Er wordt geen impact verwacht op het grondwaterstromingspatroon 

tijdens de exploitatiefase in de gespannen aquifer. 

De grondwaterverlaging ten gevolge van Project One wordt weergegeven in Figuur 9-35. Door de realisatie 

van Project One zal er een grondwaterverlaging optreden in het projectgebied en de omliggende percelen, 

dit is voornamelijk het gevolg van een verminderde grondwatervoeding. De grondwaterverlaging is ter 

hoogte van het zuidelijk deel van het projectgebied gelokaliseerd. De zone met een verlaging groter dan  

5 cm heeft een noord-zuid lengte van ca. 1 020 m. In de breedte is de verlaging begrensd door het 

Kanaaldok en de Schelde. De grondwaterverlaging blijft echter beperkt en heeft geen secundaire effecten tot 

gevolg. De grondwaterstromingsrichting naar het Galgenschoor wordt niet beïnvloed. De impact wordt 

beoordeeld in de discipline Biodiversiteit. 

Om de gedraineerde grondwaterhoeveelheden via de drainagesystemen te kunnen inschatten, werd het 

grondwatermodel met winterse grondwatervoeding gerund. Het model berekent een debiet van 26 m³/d uit 

het drainagesysteem. De resultaten zijn worst case omdat de simulaties met een stationair model werden 

uitgevoerd. Het drainagewater afkomstig van drainages K1 en K2 wordt gebruikt als koelwater, indien het 

verontreinigd is, wordt het eerst behandeld. Het niet-verontreinigd drainagewater afkomstig uit de 

lagergelegen zone L1 wordt afgevoerd naar het Kanaaldok (of wordt behandeld indien het verontreinigd zou 

zijn). Het drainagesysteem heeft geen impact op de grondwaterstanden. Het drainagesysteem treedt 

namelijk in werking wanneer de grondwaterstanden zich hoger dan 1 m-mv bevinden. De in het model 

berekende grondwaterstand met een gemiddelde neerslagvoeding ligt lager dan 1 m-mv. Het 

drainagesysteem wordt enkel voorzien om bij extreme neerslagevents het grondwater te draineren en om 

het overstromingsrisico ten gevolge van hoge grondwaterstanden te vermijden. Dit heeft enkel een lokale en 

tijdelijke impact op de grondwaterstand. De resulterende impact is verwaarloosbaar. 

De impact op de grondwaterkwantiteit in de exploitatiefase wordt beoordeeld als beperkt negatief (-1), 

vermits er een geringere verzoeting van de grondwaterlens zal optreden, de onverzadigde zone boven de 

watertafel permanent dikker wordt en bepaalde stoffen in de bodemmatrix sneller zullen oxideren. Deze 

secundaire effecten zijn minimaal te noemen, maar het valt niet uit te sluiten dat ze meetbaar worden. Om 

die reden wordt permanente grondwaterverlaging, als beperkt negatief beoordeeld en valt deze niet te 

milderen. 

Voor de effecten op de grondwaterkwaliteit wordt verwezen naar Hoofdstuk 8 Bodem. 
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Figuur 9-34: Gemiddeld jaarlijks grondwaterniveau (A) in de referentiesituatie, zonder Project One (links), en (B) na de aanleg van Project One (rechts). Beide figuren geven de 
grondwaterstanden weer in de 1e aquifer. 
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Figuur 9-35: Grondwaterverlaging na de ontwikkeling van Project One t.o.v. de referentiesituatie (d.i. het verschil tussen 
A en B uit Figuur 9-34) in de 1e aquifer 
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9.2 Oppervlaktewater 

9.2.1 Methodologie 

De effecten die binnen de deeldiscipline Oppervlaktewater besproken zullen worden, zijn: 

TIJDENS DE AANLEGFASE: 

• Bespreking van de emissies: 

• Ten gevolge van de bemalingen zal er bemalingswater vrijkomen; dit kan gedeeltelijk geïnfiltreerd 

worden (afhankelijk van het scenario); het overige bemalingswater zal geloosd worden in het 

Kanaaldok B2. Het verontreinigd bemalingswater wordt vooraf gezuiverd d.m.v. een (mobiele) 

zuivering(en) en de kwaliteit zal opgevolgd worden.  

• Het effect van de lozing van het bemalingswater op de kwaliteit van het Kanaaldok B2 wordt 

kwantitatief beoordeeld. Strikt genomen is enkel een kwalitatieve beoordeling noodzakelijk gezien 

het niet-permanent karakter van deze lozing (aanlegfase van ca. 3 jaar en 8 maanden, waarvan de 

bemaling over 25 maanden loopt). Ter staving van deze beoordeling werd er toch een 

impactberekening uitgevoerd volgens de methodiek uit het aangepast richtlijnenboek Water (MER-

fiche Water, Impact lozing bedrijfsafvalwater dd. 01/02/2021) (zie § 9.2.1.1). De impact op de 

oppervlaktewaterkwaliteit wordt beoordeeld als verwaarloosbaar (zie § 9.2.3.2). 

In het deel Grondwater werden in § 9.1.3.2.3.3 de relatie tussen de aanwezige 

grondwaterverontreinigingen en de kwaliteit van het bemalingswater beschreven, op basis hiervan 

werden de lozingsnormen voor het bemalingswater voorgesteld in § 9.1.3.2.3.3. 

• De impact van de tijdelijke lozing van het bemalingswater op de waterbodemkwaliteit van het 

Kanaaldok wordt niet relevant geacht, als er geen effect op de waterkwaliteit wordt verwacht. 

Indien nodig, zal een zuivering plaatsvinden, tevens is deze lozing niet-permanent (enkel in de 

aanlegfase gedurende ca. 25 maanden).  

• Tevens is het te verwachten lozingsdebiet minimaal t.o.v. het debiet in het Kanaaldok (het 

lozingsdebiet zal maximaal slechts 0,5% bedragen van het debiet van het Kanaaldok), deze impact 

wordt verwaarloosbaar geacht. 

• Er wordt een beschrijving gegeven van de (afval)waterstromen en het hergebruik van niet 

verontreinigd hemelwater.  

TIJDENS DE EXPLOITATIEFASE: 

• De waterhuishouding:  

Bespreking van de waterbalans van Project One tijdens de exploitatiefase (gebruik van stadswater, 

gedemineraliseerd water, hemelwater, hergebruik).  

• Bespreking van de geplande emissies en (voor)zuivering van afvalwater: 

Er wordt een beschrijving gegeven van de afvalwaterstromen en de voorziene waterzuivering. Er wordt 

eveneens een voorzuivering voorzien voor het verwijderen van specifieke contaminanten (spent caustic-

afvalwaterstroom), vooraleer ze in de centrale waterzuivering verder behandeld worden. Minder belaste 

afvalwaterstromen worden rechtstreeks naar de centrale waterzuivering geleid. Al het gezuiverde 

afvalwater wordt via het bestaand Inovyn lozingspunt in de Schelde geloosd. 
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• Effect op de oppervlaktewaterkwaliteit van de Schelde ten gevolge van de lozing van het gezuiverd 

afvalwater:  

Project One zal de beschreven (afval)waterstromen na zuivering lozen op de Schelde, via dezelfde 

leiding waarlangs ook het afvalwater van Inovyn wordt geloosd (zie § 9.2.4.2.7). Op deze manier dient er 

geen nieuwe lozingspijp door het Galgenschoor gelegd worden, maar wordt de bestaande afvoer van 

gezuiverd water gebruikt. De zuivering en controle van het afvalwater gebeurt door Project One 

voorafgaand aan de samenvloeiing met het afvalwater van Inovyn. 

Het effect van de lozing wordt voor alle relevante polluenten geëvalueerd volgens de methodiek uit het 

aangepast richtlijnenboek Water (MER-fiche Water, Impact lozing bedrijfsafvalwater dd. 01/02/2021) (zie 

§ 9.2.1.1). Hierin worden de effecten van de lozing van het gezuiverd afvalwater naar de Schelde op de 

toestand van het waterlichaam (i.k.v. Wezer-arrest) beoordeeld.  

Een impactberekening van de thermische lozing (koelwaterspui) op de Schelde wordt niet noodzakelijk 

geacht, vermits de weg te koelen warmte via verdamping in de koeltorens zal worden afgevoerd, en niet 

naar het oppervlaktewater. De koelwaterspui gaat naar de waterzuivering en wordt samen met het ander 

behandeld afvalwater geloosd in de Schelde. Het effluent zal voldoen aan de norm voor afvalwater van 

30°C (VLAREM II art. 4.2.4.1). Tevens bedraagt het gemiddeld lozingsdebiet van het effluent slechts 

0,02% van het gemiddeld debiet van de Schelde. De impact van de temperatuur van het effluent op de 

Schelde zal verwaarloosbaar zijn. 

• Effect op de oppervlaktewaterkwantiteit op de Schelde ten gevolge van het lozingsdebiet van het effluent. 

Op het Kanaaldok B2 zijn enkel overlopen voorzien voor het niet-verontreinigd hemelwater van Project 

One. De effecten op de waterkwantiteit van de Schelde en het Kanaaldok worden beoordeeld (zie  

§ 9.2.1.2). 

• Impact op de waterbodemkwaliteit: een kwalitatieve bespreking van de mogelijke invloed van de lozing 

van het effluent op de waterbodem van de Schelde wordt voorzien.  

De lozing van het niet-verontreinigd hemelwater tijdens de exploitatiefase heeft geen impact op de 

waterbodemkwaliteit. 

9.2.1.1 Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit ten gevolge van de lozing van afvalwater 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) legt kwaliteitsdoelstellingen op voor oppervlaktewater, verder op scherp 

gesteld door het Wezer-arrest (C-461/13). Een bestaande of nieuwe lozing van een bedrijf mag geen 

aanleiding geven tot een achteruitgang van de toestand van het waterlichaam of het behalen van de 

doelstellingen van een waterlichaam hypothekeren. Dat moet blijken uit opgelegde lozingsvoorwaarden 

(concentraties, debieten, vrachten). Het Wezer-arrest en de Kaderrichtlijn Water hebben bijgevolg hun 

weerslag op alle verontreinigingen (zowel fysicochemische parameters als gevaarlijke stoffen). De VMM 

maakte hiertoe een vertaalslag en ontwikkelde een methodiek om te bepalen welke lozing mogelijk kan 

leiden tot een achteruitgang van het waterlichaam waarop geloosd wordt. 

De beoordeling dient enerzijds op niveau van het waterlichaam te gebeuren en anderzijds voor de 

verschillende onderdelen van de toestandsbeoordeling. De toestand van een waterlichaam wordt nl. bepaald 

door de ecologische toestand en de chemische toestand. Geen van beide mag achteruitgaan qua klasse, of 

indien het waterlichaam zich al in de laagste klasse bevindt, mag de toestand niet verder achteruitgaan. De 

ecologische toestand wordt beïnvloed door verschillende onderdelen, nl. de kwaliteitselementen zoals 

beschreven in bijlage V van de Kaderrichtlijn Water, ook deze mogen niet achteruitgaan in de mate dat deze 

hierdoor in een lagere klasse moeten worden ingedeeld. Zodra een kwaliteitselement in een lagere klasse 

wordt ingedeeld, betekent dit automatisch een achteruitgang van het waterlichaam, ongeacht of het 

waterlichaam zelf hierdoor ook in een lagere klasse moet worden ingedeeld. Een kwaliteitselement of 

waterlichaam dat zich reeds in de laagste klasse bevindt,  mag hoe dan ook niet meer verslechteren.   

Voor de beoordeling of een lozing, al dan niet, tot een “achteruitgang van de toestand van een waterlichaam” 

leidt, ontwikkelde de VMM een stappenplan. Dit stappenplan vormt de handleiding voor de beoordeling van 

de effectgroep “wijziging van de oppervlaktewaterkwaliteit ten gevolge van de lozing van afvalwater” in het 

MER (VMM, 2021). De stapsgewijze aanpak geeft concreet invulling aan de beoordeling van het risico op 

achteruitgang en het niet-halen van de doelstelling door de puntlozingen. Het stappenplan (zie Figuur 9-36) 

is opgebouwd als een voortoets gevolgd door een steeds grondiger beoordeling, waarbij het de bedoeling is 

om de lozingen met kleine impact eruit weg te filteren en enkel de meest relevante over te houden waarvoor 

het eindoordeel kan luiden dat ze achteruitgang of het niet halen van de doelstellingen kunnen veroorzaken. 

De vertaling van de resultaten van het stappenplan naar het beoordelingskader voor het MER wordt 

weergegeven in Tabel 9-16. 
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Figuur 9-36: Stappenplan impactbeoordeling lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater in het kader van het 
Wezer-arrest en de Kaderrichtlijn Water (Bron: MER-fiche Water : impact lozing van bedrijfsafvalwater; Departement 
omgeving; 01/02/2021) 

 

Voor de lozing van het bemalingswater naar het Kanaaldok wordt de emissiesituatie voor de relevante 

parameters, zoals aangegeven in § 9.1.3.2.3.3 beoordeeld.  

Voor de lozing naar de Schelde wordt de emissiesituatie voor alle relevante parameters in kaart gebracht. 

Dit zijn de parameters waarvan Project One verwacht dat de concentratie na zuivering boven het 

indelingscriterium kan liggen. Er wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten geloosde vuilvrachten 

waarvoor een lozingsnorm wordt gevraagd. Vermits het een nieuwe installatie betreft zijn er nl. nog geen 

analyseresultaten van het effluent beschikbaar. Er zijn geen kwaliteitsdoelstellingen voor chloriden, sulfaat 

en geleidbaarheid omwille van het brakke karakter van het overgangswater in het Schelde-estuarium 

(conform de MKN VLAREM II); deze parameters worden dus niet geëvalueerd in het MER. 
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Tabel 9-16: Samenvattende tabel significantiekader oppervlaktewaterkwaliteit (Bron: MER-fiche Water : impact lozing 
van bedrijfsafvalwater; Departement omgeving; 01/02/2021) 

Significantieniveau Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Oppervlaktewaterkwaltiteit 

Aanzienlijk negatief 

effect (-3) 
Duidelijke achteruitgang 

Er moeten milderende 

maatregelen voorgesteld 

worden of 

verantwoording 

Negatief effect (-2) Doelstellingen zijn niet OK, maar geen duidelijke achteruitgang. 

Er moet een onderzoek 

gebeuren om milderende 

maatregelen voor te 

stellen 

Beperkt negatief effect 

(-1) 

Doelstellingen zijn OK, er is geen duidelijke achteruitgang 

 

Aangezien volgens de 

principes van het 

stappenplan de 

doelstellingen worden 

gehaald, is de 

milieukwaliteit in de 

referentiesituatie 

voldoende en dient er 

niet gezocht te worden 

naar milderende 

maatregelen 

Verwaarloosbaar effect 

(0) 
Geen of een verwaarloosbare bijdrage van de lozing  Nvt 

9.2.1.2 Hydraulische impact 

Op basis van het debiet van het geloosde afvalwater en het hoogwaterdebiet van het ontvangende 

oppervlaktewater, wordt de hydraulische impact beoordeeld, met behulp van het volgende toetsingskader: 

 

Met  

QL: lozingsdebiet 

QHW: hoogwaterdebiet van het ontvangende oppervlaktewater 

Bron: Richtlijnenboek water (2011) 
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9.2.1.3 Watertoets 

Alle elementen die nodig zijn voor de uitvoering van de watertoets zullen in het MER opgenomen worden (zie 

§ 9.5). 

9.2.1.4 Milderende maatregelen 

In geval zich als gevolg van het project negatieve effecten voordoen, worden milderende maatregelen 

voorgesteld (zie § 5.3 voor meer informatie). 

9.2.2 Referentiesituatie 

9.2.2.1 Hydrografische kenmerken en oppervlaktewaterkwaliteit 

9.2.2.1.1 Hydrografie 

Ten westen van het projectgebied, met ertussen de Scheldelaan, bevindt zich de Schelde. Ten oosten van 

het projectgebied bevindt zich het Kanaaldok B2 (Havendok) (Zie Bijlage 1 Kaart 7). Op het Kanaaldok 

sluiten de insteekdokken 1 en 2 aan. 

Schelde 

De Schelde is een laaglandrivier, die van de bron bij Saint Quentin (Noord-Frankrijk) tot de monding bij 

Vlissingen (Nederland) zo’n 355 km lang is. Het stroomgebied van de Schelde met haar zijrivieren omvat 

vrijwel geheel Laag-België, een stukje Noord-Frankrijk en de helft van Zeeland. Het stroomgebied wordt in 

het westen begrensd door het IJzerbekken en in het noorden, oosten en zuiden door het bekken van de 

Maas.  

Ruwweg bestaat de Schelde uit twee delen. Het eigenlijke bovenstroomse rivierdeel (Bovenschelde) begint 

bij Saint Quentin en eindigt bij de stuwen in Gent. Stroomafwaarts van Gent tot de monding in Vlissingen 

(Zeeschelde en Westerschelde) vormt de Schelde een estuarium waarin het getij vanuit de Noordzee een 

significante invloed uitoefent op stromingsrichting, debiet, waterstanden en saliniteit. In de Zeeschelde 

vermengen zout zeewater en zoet rivierwater zich. Dit zorgt voor een uniek overgangsgebied tussen rivier en 

zee. Het zoete water gaat stroomafwaarts geleidelijk over in brak water en verder in Nederland wordt het 

water zout. Het zoutgehalte schommelt voortdurend, afhankelijk van het getij en de bovendebieten. 

Ter hoogte van het projectgebied behoort de Schelde tot de Zeeschelde. Door de regelmatige instroom van 

zeewater is het Scheldewater hier brak. Het projectgebied is administratief gelegen in het Beneden-

Scheldebekken.  

In de Scheldemonding bij Vlissingen bedraagt het verschil tussen hoog- en laagwater zo’n vier meter. Meer 

landinwaarts wordt het getijdenverschil groter. Hoe verder stroomopwaarts, hoe nauwer de rivierbedding en 

hoe meer het binnenstromende vloedwater wordt opgestuwd. Nabij het projectgebied bedraagt het 

getijdeverschil ca. 5 m. Nabij Hamme, waar de Durme in de Schelde uitmondt, bereikt de rivier haar hoogste 

waterpeil bij hoogwater. Daarna neemt de opstuwing van het water weer af. Door de sluizen in de omgeving 

van Gent wordt de rivier verder stroomopwaarts niet langer door de zee beïnvloed.  

De overgang van zout naar zoet, samen met het gelijkmatige ritme van eb en vloed, doet een grote variatie 

aan getijdennatuur ontstaan. Slikken en schorren zuiveren het rivierwater (biofilter-principe) en regelen het 

evenwicht in de voedselketen. Tegelijk temperen ze de golfslag, zodat dijken minder druk ondervinden. 

Kanaaldok 

Het Kanaaldok werd aangelegd in de jaren ’60 en is een vaarroute voor doorvarende schepen, die naar de 

insteekdokken moeten of die hun reis verderzetten vanuit de haven van Antwerpen. De bouw van het 

Kanaaldok kaderde in het Tienjarenplan (1956-1965), waarmee de Belgische regering fors investeerde in de 

uitbreiding van de haven. 
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Kanaaldok B2 in de haven van Antwerpen begint stroomafwaarts Lillobrug. Stroomopwaarts bevindt zich 

Kanaaldok B1. Vervolgens loopt het Kanaaldok B2 langs de Insteekdokken 1 (Bayer), 2 (Inovyn) en 3 

(Gunvor) op linkeroever en het Bevrijdingsdok op rechteroever. Het Kanaaldok B2 eindigt aan de splitsing en 

aansluiting met de sluizencomplexen van de Berendrecht- en Zandvlietsluizen, het Kanaaldok B3 (laad- en 

losdok, loopt dood aan het BASF-concern) en met het Schelde-Rijnverbindingskanaal. 

9.2.2.1.2 Oppervlaktewaterkwaliteit 

9.2.2.1.2.1 Fysico-chemische kwaliteit 

Schelde 

Om de kwaliteit van het Scheldewater te beoordelen, wordt in het MER gesteund op de databank van de 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) betreffende oppervlaktewaterkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarlijks 

worden door de VMM metingen uitgevoerd ter bepaling van de kwaliteit van de waterlopen. In de “databank 

stroomopwaartse concentratie” van de VMM worden de gemiddelde en maximale concentraties gegeven 

voor de meetpunten van de voorbije 6 jaar. In het kader van het MER zijn verschillende meetpunten van 

belang om de kwaliteit van de Schelde stroomop- en stroomafwaarts van het projectgebied te bepalen. Deze 

meetpunten zijn: 

• 159000: stroomopwaarts, in de vaargeul van de Schelde, Scheldebocht t.h.v. Kallosluis; 

• 157000: stroomopwaarts, Lillo, de vaargeul t.h.v. fort Liefkenshoek en fort Lillo (relevant voor individuele 

PAK’s); 

• 154100: stroomafwaarts, Zandvliet, grens Doel, de vaargeul midden Schelde. 

• Indien er voor een meetpunt geen metingen gekend zijn voor een bepaalde parameter, dient de 90-

percentielwaarde van het Benedenscheldebekken gebruikt worden bij de impactbepaling. De resultaten 

voor het Benedenscheldebekken worden berekend als de 90-percentielwaarden van zowel alle 

jaarmaxima als van alle jaargemiddelde van alle bemeten meetpunten in het bekken.  

De resultaten (gemiddelde en maximum over de laatste 6 jaar) worden weergegeven in Tabel 9-17. De locatie 

van de meetpunten wordt aangeduid op Kaart 7 in Bijlage 1. 

De Schelde moet stroomop- en stroomafwaarts van Project One voldoen aan de doelstellingen voor 

“Overgangswater – brak macrotidaal laaglandestuarium (O1b)” (VLAREM II Bijlage 2.3.1, 

Stroomgebiedbeheerplan 2016-2021). Er zijn geen kwaliteitsdoelstellingen voor chloriden, sulfaat en 

geleidbaarheid; omwille van het brakke karakter van het water in het Schelde-estuarium. 

Uit Tabel 9-17 blijkt dat de milieukwaliteitsdoelstellingen (MKN) van het Scheldewater in de geselecteerde 

meetpunten gerespecteerd kunnen worden, met uitzondering van de volgende parameters: 

• chemisch zuurstofverbruik (CZV), 

• stikstof: meer bepaald de gemiddelde som van nitriet, nitraat en ammonium, 

• orthofosfaat, 

• opgelost boor, 

• arseen, kobalt, vanadium totaal, 

• max. concentratie cadmium in stroomafwaarts meetpunt, 

• benzo(a)pyreen. 

Globaal in het Benedenscheldebekken wordt ook nog voor de parameters biochemisch zuurstofverbruik 

(BZV), cadmium totaal en nitriet de MKN overschreden. 

In het algemeen zijn er geen belangrijke systematische verschillen tussen de stroomop- en stroomafwaarts 

gelegen meetpunten, behalve voor de max. concentratie cadmium waar er enkel stroomafwaarts een 

overschrijding van de MKN vastgesteld; en voor benzo(a)pyreen en kobalt waarbij de stroomopwaartse 

concentratie significant hoger ligt dan de stroomafwaartse concentratie. De overschrijdingen van de 

milieukwaliteitsnormen voor enkele polluenten worden zowel stroomop- als stroomafwaarts vastgesteld. De 

parameters boor en arseen zijn onder andere te wijten aan natuurlijke verhogingen. Zeewater bevat immers 

van nature ca. 5 mg/l boor en 2 tot 4 µg/l arseen. De Schelde bestaat deels uit zeewater en bevat dus van 

nature een hogere boor-concentratie dan de MKN en een arseen-concentratie in dezelfde grootte-orde als de 

MKN. 
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Tabel 9-17: Waterkwaliteit Schelde en toetsing aan de milieukwaliteitsnorm (MKN) in de meetpunten stroomop-en stroomafwaarts van de site van Project One voor de laatste 6 
jaar (VMM databankrapport stroomopwaartse kwaliteit dd. 19/02/2021) (overschrijding van de MKN wordt aangeduid in oranje) 

 

Symbool Parameter Eenheid MKN max MKN  gem Maximum Gemiddelde Maximum Gemiddelde Maximum Gemiddelde 90-percentiel Max 90-percentiel Gem

As o Arseen, opgelost µg/L - 3 5,1 3,56 5,1 3,63 5 3,64 4,80 3,27

As t Arseen, totaal µg/L - 5 15,6 7,52 14,1 7,15 9,7 5,78 17,70 6,60

B o Boor, opgelost µg/L - 700 2 110 1 117 2 250 1 432 2 430 1 695 1 200 747

B t Boor, totaal µg/L - 700 2 110 1 083 2 170 1 458 2 370 1 687 1 700 1 024

B(a)P Benzo(a)pyreen (b) ng/L 27 0,17 25 19,00 27 9,17 108,80 52,40

Benzeen Benzeen µg/l 50 8 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

BZV5 Biochemisch zuurstofverbruik na 5d. mgO2/L 6 - 4,1 1,80 2,4 1,53 2,3 1,45 15,40 6,89

Cd o Cadmium, opgelost µg/L 0,45 0,2 0,26 0,06 0,3 0,07 0,6 0,11 0,24 0,07

Cd t Cadmium, totaal µg/L - 0,8 1,37 0,50 1,2 0,45 0,76 0,24 1,91 0,94

Co o Kobalt, opgelost µg/L - 0,5 0,96 0,57 0,92 0,47 0,78 0,33 1,90 1,07

Co t Kobalt, totaal µg/L - 0,6 8,8 2,94 7,6 2,58 2,84 1,26 10,43 3,71

Cr o Chroom, opgelost µg/L - 5 0 0,00 2,09 0,17 0 0,00 1,30 0,52

Cr t Chroom, totaal µg/L - 50 32 12,73 28,4 11,25 18,6 5,97 54,00 17,15

Cu o Koper, opgelost µg/L - 7 7 3,21 8,9 3,66 13,3 4,04 5,70 3,52

Cu t Koper, totaal µg/L - 50 32,1 11,84 31 11,43 11,6 7,27 33,60 14,68

CZV Chemisch zuurstofverbruik mgO2/L 30 - 81 45,23 86 51,13 130 77,14 120,00 47,25

EyBz Ethylbenzeen µg/L 50 5 0 0,00 0,00 0,00

iPyBz Isopropylbenzeen µg/L 10 1 0 0,00 0,00 0,00

KjN Kjeldahlstikstof mgN/L - - 3,2 1,21 3 1,40 2,4 1,19 13,99 5,49

N t Stikstof, totaal mgN/L - - 6,6 4,46 5,6 3,98 5,3 3,53 17,00 9,18

Naft Naftaleen ng/L 130000 2000 0 0,00 270 30,00 105,20 24,84

NH4+ Ammonium mgN/L - - 0,55 0,21 0,47 0,24 0,45 0,23 9,40 4,67

Ni o Nikkel, opgelost µg/L 34 8,6 7,5 3,32 7,4 3,55 6,9 2,68 7,20 3,10

Ni t Nikkel, totaal µg/L - 51 18,4 8,50 17 8,63 10,8 6,00 20,60 11,22

NO2- Nitriet mgN/L 0,6 0,2 0,096 0,03 0,094 0,03 0,091 0,03 0,43 0,20

NO3- Nitraat mgN/L - - 5,5 3,60 4,9 3,20 4,8 2,85 9,40 4,68

ompXyl Xylenen (o+m+p) µg/L 40 4 0 0,00 0,00 0,00

oPO4 Orthofosfaat mgP/L - 0,07 0,237 0,14 0,19 0,14 0,18 0,13 1,70 0,52

oPO4 f Orthofosfaat, gefiltreerd mgP/L - 0,07 0,2 0,15 0,18 0,14 0,184 0,13 2,11 0,70

P t Fosfor, totaal mgP/L - - 1,47 0,52 1,34 0,46 0,6 0,33 3,24 1,18

Pb o Lood, opgelost µg/L 14 1,3 1,36 0,11 5,3 0,44 3,78 0,32 1,00 0,16

Pb t Lood, totaal µg/L - 97,22 40,7 12,32 35,4 10,57 19 6,13 59,00 13,24

Se o Seleen, opgelost µg/L - 2 3,8 1,20 4,3 1,92 4 1,69 1,80 0,36

Se t Seleen, totaal µg/L - 3 4 2,02 4,3 1,82 4,3 1,59 3,70 1,26

Ti o Titaan, opgelost µg/L - 20 0 0,00 0 0,00 9,8 0,82 0,00 0,00

Ti t Titaan, totaal µg/L - 100 222 95,75 210 60,79 120 40,80 240,00 80,88

Tolueen Tolueen µg/L 700 90 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

V o Vanadium, opgelost µg/L - 4 4,6 3,24 5,3 3,49 4,9 3,27 4,32 2,42

V t Vanadium, totaal µg/L - 5 31 14,72 30,9 12,97 19,1 9,16 41,00 13,49

Zn o Zink, opgelost µg/L - 20 33 6,80 23 4,94 21,7 6,71 34,70 15,46

Zn t Zink, totaal µg/L - 200 194 63,25 155 56,62 71 30,02 238,00 98,96

ZS Zwevende stoffen mg/L - - 1 060 206 350 126 193 63 280 102

Nitriet+nitraat+ammonium mg/L wintergem 0,49 3,84 3,48 3,11 9,55

159000- stroomopwaarts 157000 - stroomopwaarts 154100 - stroomafwaarts Benedenscheldebekken
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Kanaaldok 

Om de kwaliteit van het Kanaaldok ter hoogte van het projectgebied weer te geven zijn volgende 

meetpunten van belang: 

• 804000: stroomopwaarts, Kaai 601, Afvalpark, Lillopark, zijwaarts Evonik; 

• 803800: stroomafwaarts, Zandvliet; t.h.v. zwaaikom Berendrechtsluis. 

Indien er voor een meetpunt geen metingen gekend zijn voor een bepaalde parameter, dient de 90-

percentielwaarde van het Benedenscheldebekken gebruikt te worden. De resultaten voor het 

Benedenscheldebekken worden berekend als de 90-percentielwaarden van zowel alle jaarmaxima als van 

alle jaargemiddelde van alle bemeten meetpunten in het bekken. De resultaten (gemiddelde en maximum 

over de laatste 6 jaar) worden weergegeven in Tabel 9-18. . De locatie van de meetpunten wordt aangeduid 

op Kaart 7 in Bijlage 1. 

Het Kanaaldok moet stroomop- en stroomafwaarts van Project One aan de doelstellingen voor “zeer, licht, 

brak meer (Bzl)” voldoen (VLAREM II Bijlage 2.3.1, Stroomgebiedbeheerplan 2016-2021).  

Uit Tabel 9-18 blijkt dat de milieukwaliteitsdoelstellingen (MKN) van het dokwater in de meetpunten 804000 

en 80 gerespecteerd kunnen worden, met uitzondering van de volgende parameters: 

• chemisch zuurstofverbruik (CZV), 

• totaal stikstof, 

• totaal fosfor, 

• sulfaat, 

• chloride,  

• opgelost cadmium, boor, kobalt, nikkel en arseen. 

Globaal in het Benedenscheldebekken wordt ook nog voor de parameters benzo(a)pyreen, biochemisch 

zuurstofverbruik (BZV), cadmium totaal, nitriet en vanadium de MKN overschreden. 

In het algemeen zijn er geen belangrijke systematische verschillen tussen de stroomop- en stroomafwaarts 

gelegen meetpunten. De overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen voor enkele polluenten worden 

zowel stroomop- als stroomafwaarts vastgesteld. 
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Tabel 9-18: Waterkwaliteit Kanaaldok en toetsing aan de milieukwaliteitsnorm (MKN) in de meetpunten stroomop-en stroomafwaarts van de site van Project One voor de laatste 6 
jaar (VMM databankrapport stroomopwaartse kwaliteit dd. 19/02/2021) (overschrijding van de MKN wordt aangeduid in oranje) 

 

Symbool Parameter Eenheid MKN max MKN  gem Maximum Gemiddelde Maximum Gemiddelde 90-percentiel Max 90-percentiel Gem

As o Arseen, opgelost µg/L - 3 4,5 3,33 4,6 4,03 4,80 3,27

As t Arseen, totaal µg/L - 5 5,2 4,28 4,7 4,17 17,70 6,60

B o Boor, opgelost µg/L - 700 1 820 1 320 1 700 1 082 1 200 747

B t Boor, totaal µg/L - 700 1 700 1 248 1 800 1 363 1 700 1 024

B(a)P Benzo(a)pyreen (b) ng/L 27 0,17 0 0 0 0 108,80 52,40

Benzeen Benzeen µg/l 50 8 0 0,00 0,00 0,00

BZV5 Biochemisch zuurstofverbruik na 5d. mgO2/L 6 - 3,4 1,63 4,6 1,90 15,40 6,89

Cd o Cadmium, opgelost µg/L 0,45 0,2 0,3 0,14 0,25 0,19 0,24 0,07

Cd t Cadmium, totaal µg/L - 0,8 0,37 0,23 0,25 0,15 1,91 0,94

Co o Kobalt, opgelost µg/L - 0,5 1,49 0,56 0,64 0,51 1,90 1,07

Co t Kobalt, totaal µg/L - 0,6 1,63 0,75 0,78 0,61 10,43 3,71

Cr o Chroom, opgelost µg/L - 5 0 0,00 1,1 0,47 1,30 0,52

Cr t Chroom, totaal µg/L - 50 5,1 1,45 0, 0, 54,00 17,15

Cu o Koper, opgelost µg/L - 7 8,2 5,06 5,5 4,33 5,70 3,52

Cu t Koper, totaal µg/L - 50 13,3 6,49 8,7 6,55 33,60 14,68

CZV Chemisch zuurstofverbruik mgO2/L 30 - 107 35,14 210 80,25 120,00 47,25

EyBz Ethylbenzeen µg/L 50 5 0 0,00 0,00 0,00

iPyBz Isopropylbenzeen µg/L 10 1 0 0,00 0,00 0,00

KjN Kjeldahlstikstof mgN/L - - 2,7 0,56 1,69 0,53 13,99 5,49

N t Stikstof, totaal mgN/L - 1,8 4,3 3,46 4,1 3,07 17,00 9,18

Naft Naftaleen ng/L 130000 2000 0, 0,00 0 0,00 105,20 24,84

NH4+ Ammonium mgN/L - - 0,49 0,24 0,26 0,19 9,40 4,67

Ni o Nikkel, opgelost µg/L 34 8,6 63, 8,81 42, 10,28 7,20 3,10

Ni t Nikkel, totaal µg/L - 51 68, 9,77 43, 9,83 20,60 11,22

NO2- Nitriet mgN/L 0,6 0,2 0,36 0,07 0,18 0,05 0,43 0,20

NO3- Nitraat mgN/L - - 3,7 2,90 3,6 2,40 9,40 4,68

ompXyl Xylenen (o+m+p) µg/L 40 4 0, 0,00 0,00 0,00

oPO4 Orthofosfaat mgP/L - - 0,16 0,11 0,14 0,10 1,70 0,52

oPO4 f Orthofosfaat, gefiltreerd mgP/L - - 0,161 0,11 0,13 0,11 2,11 0,70

P t Fosfor, totaal mgP/L - 0,11 0,39 0,21 0,3 0,16 3,24 1,18

Pb o Lood, opgelost µg/L 14 1,3 0, 0,00 1, 0,26 1,00 0,16

Pb t Lood, totaal µg/L - 97,22 6,4 2,42 2,7 0,83 59,00 13,24

Se o Seleen, opgelost µg/L - 2 3,1 0,88 0,78 0,46 1,80 0,36

Se t Seleen, totaal µg/L - 3 3 0,88 0, 0,00 3,70 1,26

Ti o Titaan, opgelost µg/L - 20 0 0,00 0, 0,00 0,00 0,00

Ti t Titaan, totaal µg/L - 100 29 9,84 41 13,65 240,00 80,88

Tolueen Tolueen µg/L 700 90 0 0,00 0,00 0,00

V o Vanadium, opgelost µg/L - 4 4, 2,84 3,7 2,28 4,32 2,42

V t Vanadium, totaal µg/L - 5 7 4,29 3,6 2,77 41,00 13,49

Zn o Zink, opgelost µg/L - 20 23 13,17 15, 7,20 34,70 15,46

Zn t Zink, totaal µg/L - 200 49 22,96 27 13,00 238,00 98,96

ZS Zwevende stoffen mg/L - - 43 19 37 14,30 280 102

chloride mg/L 3000 - 8 000 5 594 7 600 4 566,67 2 500 747

sulfaat mg/L - 400 1200 801,67 1100 843,33 520 223,58

804000- stroomopwaarts 803800 - stroomafwaarts Benedenscheldebekken
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9.2.2.1.2.2 Prati-index voor opgeloste zuurstof 

De Prati-index is een bijkomende parameter die de kwaliteit van het water aangeeft. Aan de hand van 

transformatieformules wordt aan de fysicochemische parameters een cijfer tussen 0,1 en > 16 toegekend. 

De bekomen cijfers worden dan in klassen van 1 tot 6 ingedeeld, die de kwaliteit van het water beoordelen 

van niet verontreinigd (klasse 1) tot zeer zwaar verontreinigd (klasse 6) (Tabel 9-19:).  

Op de meetpunten van belang in de Schelde wordt een geleidelijke verbetering van de waterkwaliteit 

vastgesteld in functie van de tijd. Voor de stroomopwaartse meetpunten 159000 en 157000 evolueert de 

kwaliteit van verontreinigd naar aanvaardbaar en op meetpunt 154100 van verontreinigd naar niet-

verontreinigd. De waterkwaliteit verbetert dus in stroomafwaartse richting.  

Op de meetpunten van belang in het Kanaaldok wordt een verbetering van de waterkwaliteit vastgesteld in 

functie van de tijd. De kwaliteit van het water evolueert van aanvaardbaar naar niet-verontreinigd. Er wordt 

geen significant verschil vastgesteld tussen de stroomopwaartse en stroomafwaartse kwaliteit.  

Tabel 9-19: Prati-index volgens zuurstof: indeling in klassen 

Klasse Index Omschrijving 

1 0,1 – 1 Niet verontreinigd 

2 1 – 2 Aanvaardbaar 

3 2 – 4 Matig verontreinigd 

4 4 – 8 Verontreinigd 

5 8 – 16 Zwaar verontreinigd 

6 > 16 Zeer zwaar verontreinigd 

 

Tabel 9-20: Prati-index - opgeloste zuurstof voor de meetpunten 159000, 157000, 154100, 804000 en 803800 
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159000 4,7 5,5 4,6 3,8 4,0 4,5 4,8 3,3 3,1 2,4 2,4 2,0 2,0 2,2 2,0 1,7 2,1 1,7 1,7 1,3 1,5 

157000 4,5 4,7 3,5 2,8 3,0 3,0 3,2 2,5 2,5 2,0 1,8 1,5 1,5 1,5 1,6 1,3 1,6 1,3 1,3 1,0 1,1 

154100 3,6 4,4 3,0 2,3 2,7 2,0 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 0,9 0,7 0,8 0,9 

804000 2 2,8 1,4 1,1 1,8 1 0,9 1 0,8 0,6 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,6 0,8 0,4 0,5 0,4 0,6 

803800                 0,5  0,5 0,5 0,5 
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9.2.2.1.2.3 Biologische kwaliteit 

De VMM bepaalt ook de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Het biologisch onderzoek evalueert 

de waterloop als biotoop, eerder dan enkel de kwaliteit van de waterkolom te bekijken. Voor het bepalen van 

de biologische waterkwaliteit wordt gebruik gemaakt van de methode van de Belgische Biotische Index 

(BBI). 

Voor de bepaling van de BBI worden met een schepnet macro-invertebraten van de bodem en uit het water 

verzameld. De aan- of afwezigheid van bepaalde macro-invertebraten is bepalend voor de BBI. De biotische 

index staat in functie van de relatieve gevoeligheid van bepaalde indicatorsoorten ten opzichte van 

verontreiniging enerzijds en diversiteit anderzijds. In tegenstelling tot de chemische analysen, die een 

weerspiegeling geven van het moment waarop het waterstaal genomen wordt, evalueert de biologische 

bepaling verontreinigingseffecten die over een langere periode zijn opgetreden. Voor de beoordeling wordt 

een waardecijfer van 10 (zeer goede kwaliteit) tot 0 (uiterst slechte kwaliteit) toegekend. 

Tabel 9-21 : Indexwaarden Belgische Biotische Index 

BBI Kwaliteitsklasse 

10 – 9 Zeer goede kwaliteit 

8 - 7 Goede kwaliteit 

6 – 5 Matige kwaliteit 

4 – 3 Slechte kwaliteit 

2 – 1 Zeer slechte kwaliteit 

0 Uiterst slechte kwaliteit 

 

Voor de meetpunten 159000, 157000 en 154100 in de Schelde zijn geen waarden voor de BBI beschikbaar. 

De BBI is immers een meetinstrument dat ontwikkeld werd voor de evaluatie van zoet oppervlaktewater en 

geeft geen bruikbare resultaten voor brak en zout water.  

Voor de meetpunten 803800 en 80400 in het Kanaaldok wordt in onderstaande tabel de BBI weergegeven. 

Tabel 9-22: Belgische Biotische Index (BBI) voor de meetpunten 803800 en 804000 

Meetpunt 2006 2011 2014 2018 

804000 4 4 5 5 

803800  4   

 

De biologische kwaliteit van het Kanaaldok in het stroomopwaartse deel was slecht in de jaren 2006 en 

2011. De afgelopen jaren wordt er een matige kwaliteit gemeten. In het stroomafwaartse deel werd er in het 

jaar 2011 een slechte kwaliteit gemeten.  
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9.2.2.1.2.4 Besluit waterkwaliteit 

Algemeen kan aan de hand van al de bovenvermelde gegevens uit het meetnet van VMM, worden besloten 

dat de Schelde, zowel stroomop- als stroomafwaarts van Project One, momenteel niet aan de 

kwaliteitsdoelstellingen voldoet. De meest kritische parameters zijn stikstof (nitriet + nitraat + ammonium), 

CZV, orthofosfaat, opgelost boor, arseen, kobalt, vanadium, cadmium (in 1 meetpunt) en benzo(a)pyreen. 

Op basis van de Prati-index wordt een geleidelijke verbetering van de waterkwaliteit op alle meetpunten in 

functie van de tijd vastgesteld. De waterkwaliteit is aanvaardbaar tot niet-verontreinigd volgens de Prati-

index en verbetert ook in stroomafwaartse richting.  

Het Kanaaldok, zowel stroomop- als stroomafwaarts van Project One, voldoet niet aan de 

kwaliteitsdoelstellingen. De meest kritische parameters zijn CZV, totaal stikstof, totaal fosfor, sulfaat, 

chloride, opgelost cadmium, kobalt, nikkel, arseen en boor. Op basis van de Prati-index en de Belgische 

Biotische Index wordt in functie van de tijd een verbetering van de waterkwaliteit op de relevante meetpunten 

vastgesteld.  

9.2.2.1.2.5 Beschrijving van de toestand van het waterlichaam 

In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is een belangrijk deel van de oppervlaktewateren in België 

aangewezen als waterlichaam. Deze kaderrichtlijn heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater 

te waarborgen. Een achteruitgang van de toestand van een waterlichaam dient voorkomen te worden. Er is 

sprake van een achteruitgang van zodra de toestand van ten minste een van de kwaliteitselementen een 

klasse achteruitgaat, zelfs als die achteruitgang niet tot gevolg heeft dat het oppervlaktewaterlichaam in het 

algemeen wordt ingedeeld in een lagere klasse. Indien het betreffende kwaliteitselement zich reeds in de 

laagste klasse bevindt, vormt iedere achteruitgang van dat element een „achteruitgang van de toestand”. 

Een ‘goede oppervlaktewaterkwaliteit’ betekent dat zowel de ecologische toestand of het ecologisch 

potentieel als de chemische toestand van het oppervlaktewater tenminste ‘goed’ zijn (zie Figuur 9-37). De 

beoordeling van de ecologische toestand gebeurt voor de sterk veranderde of kunstmatige waterlichamen 

aan de hand van 4 kwaliteitsklassen, nl. goed, matig, ontoereikend en slecht. De biologische 

kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten, fytobenthos, macro-invertebraten en vissen en een aantal 

hydromorfologische, chemische en fysisch-chemische parameters bepalen de ecologische toestand. Een 

goede chemische toestand van het oppervlaktewater impliceert dat de milieukwaliteitsnormen, zoals 

opgenomen in VLAREM, worden gerespecteerd voor een aantal specifieke verontreinigende stoffen, onder 

te verdelen in pesticiden, industriële polluenten en zware metalen. 

Het projectgebied behoort tot volgende waterlichamen (cf. Stroomgebiedbeheersplannen 2016-2021) (zie 

Tabel 9-23:): 

1.  Zeeschelde IV (VL17_43) 

2. Antwerpse Havendokken + Schelde-Rijnverbinding (VL05_187) 

Het waterlichaam “Zeeschelde IV” is een Vlaams Waterlichaam van de categorie “Overgangswater” van type 

“brak macrotidaal laaglandestuarium” (cf. Stroomgebiedbeheersplannen 2016-2021). De 

kwaliteitsbeoordeling voor het waterlichaam Zeeschelde IV wordt uitgevoerd in het Stroomgebiedbeheerplan 

(SGBP) en wordt weergegeven in Tabel 9-24:. Het waterlichaam verkeert momenteel in ontoereikende 

ecologische toestand, omwille van een ontoereikende toestand van de macrofyten en een slechte toestand 

van de onderliggende fysisch-chemische elementen (nitraat+nitriet+ammonium) en specifiek 

verontreinigende stoffen (arseen, boor, uranium). Ten opzichte van de vorige beoordeling i.k.v. de 

stroomgebiedbeheerplannen (in 2015) is de ecologische en chemische toestand niet gewijzigd van klasse. 

Bij de onderliggende parameters is er wel een verbetering waar te nemen voor de vissen (van ontoereikend 

naar goed). 
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Het waterlichaam “Antwerpse Havendokken en Schelde-Rijnverbinding)” is een Vlaams Waterlichaam van 

de categorie “meer” met type “zeer licht brak kunstmatig meer” (cf. Stroomgebiedbeheersplannen 2016-

2021). De Antwerpse Havendokken staan via sluizen in verbinding met de Schelde. De kwaliteitsbeoordeling 

voor het waterlichaam Antwerpse Havendokken en Schelde-Rijnverbinding wordt uitgevoerd in het 

Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) en wordt weergegeven in Tabel 9-25. Het waterlichaam verkeert 

momenteel in ontoereikende ecologische toestand. Ten opzichte van de vorige beoordeling i.k.v. de 

stroomgebiedbeheerplannen is de ecologische en chemische toestand niet gewijzigd van klasse. Bij de 

onderliggende parameters is er wel een lichte verschuiving waar te nemen voor de parameter fytoplankton, 

stikstof en de specifiek verontreinigende stoffen. 

 
Figuur 9-37: Beoordeling van de kwaliteitselementen en vaststelling van de chemische en de ecologische toestand en 
het eindoordeel voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen 

Tabel 9-23:  Code, type en status van de waterlichamen in de omgeving van het projectgebied 

Waterlichaam Code Type Status 

Zeeschelde IV VL17_43 
O1 brak (brak macrotidaal 

laaglandestuarium) 
Natuurlijk – sterk veranderd 

Antwerpse Havendokken + 

Schelde-Rijnverbinding 
VL05_187 

Zeer licht brak kunstmatig 

meer 
kunstmatig 

 

 

Prioritaire stoffen

voldoet / voldoet niet

Biologische 

kwaliteitselementen
goed / matig /

ontoereikend / slecht

Specifieke 

verontreinigende stoffen

voldoet / voldoet niet

Hydromorfologische 

kwaliteitselementen
goed / matig /

ontoereikend / slecht

Algemeen fysisch-

chemische parameters
goed / matig /

ontoereikend / slecht

Chemische toestand

voldoet / voldoet niet

Ecologische toestand
goed / matig /

ontoereikend / slecht

Eindoordeel waterlichaam

goed / matig / ontoereikend / slecht

onderscheid

MEP / GEP

onderscheid

MEP / GEP / matig

onderscheid

GEP / matig
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Tabel 9-24: Overzicht kwaliteitsbeoordeling voor het waterlichaam Zeeschelde IV cf de Stroomgebiedsbeheersplannen (SGBP) 

Onderdeel Kwaliteitselement Doel 
Beoordeling 

2015 (2e SGBP) 
Toelichting 

Beoordeling 

2018 (3e SGBP) 
Toelichting 

Ecologische 

toestand 
  Ontoereikend  Ontoereikend  

 Biologische Elementen:  Ontoereikend  Ontoereikend  

 Fytobenthos 0,6 (MEP) Niet relevant  
Niet van 

toepassing 
 

 Fytoplankton Niet relevant Niet relevant  Niet relevant  

 Macrofyten 0,6 Ontoereikend  ontoereikend  

 
Macroinvertebraten/ 

macrobenthos
0,75 Matig  Matig  

 Vis 0,75 Ontoereikend  Goed  

 

Biologisch 

ondersteunende fysisch-

chemische elementen : 

 slecht  slecht  
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Onderdeel Kwaliteitselement Doel 
Beoordeling 

2015 (2e SGBP) 
Toelichting 

Beoordeling 

2018 (3e SGBP) 
Toelichting 

 
Nitraat + nitriet + 

ammonium

0,49 mg/L 

(wintergemiddelde) 
slecht >2 mgN/L slecht >2 mgN/L 

 Zuurstof, opgeloste
>= 6 mg/L 

(10-percentiel) 
Goed >=6 mg/L Goed >=6 mg/L 

 PH >=7,5, <=9 Goed >=7,5, <=9 Goed >=7,5, <=9 

 
Specifieke 

verontreinigende stoffen 
 slecht 

Overschrijding uranium 

(opgelost), boor (opgelost) 

en arseen (opgelost) 

voldoet niet 
Overschrijding van arseen (opgelost), boor 

(opgelost), uranium (opgelost) 

 Hydromorfologie    Ontoereikend  

Chemische 

toestand 
Gevaarlijke stoffen  Slecht 

Overschrijding kwik 

(totaal), PAK benzo 

(g,h,i)peryleen + indeno 

(1,2,3-cd)pyreen 

voldoet niet 

Overschrijding van  

kwik (totaal), benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, 

benzo(g,h,i)peryleen, fluorantheen, heptachloor + 

epoxyde, perfluoroctaansulfonzuur, 

polybroomdifenylether, tributyltin 
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Tabel 9-25: Overzicht kwaliteitsbeoordeling voor het waterlichaam Antwerpse Havendokken en Schelde-Rijn verbinding 

Onderdeel Kwaliteitselement Doel 

Beoordeling 

2014 (2e 

SGBP) 

Toelichting 

Beoordeling 

2018 (3e 

SGBP) 

 

Ecologische 

toestand 
  Ontoereikend  Ontoereikend  

 Biologische Elementen :  Ontoereikend  Ontoereikend  

 Fytobenthos 0,6 Goed  Goed  

 Fytoplankton 0,6 Zeer goed  Goed  

 Macrofyten 0,6 Niet relevant  Niet relevant  

 
Macroinvertebraten/ 

macrobenthos
0,6 Ontoereikend  Ontoereikend  

 Vis 0,6 Matig  Niet beschikbaar  

 

Biologisch 

ondersteunende fysisch-

chemische elementen : 

 Ontoereikend  Matig  
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Onderdeel Kwaliteitselement Doel 

Beoordeling 

2014 (2e 

SGBP) 

Toelichting 

Beoordeling 

2018 (3e 

SGBP) 

 

 Stikstof, totaal
1,8 mg N/l (MKN) 

(zomergemiddeld) 
Ontoereikend >2,9 , <= 4,1 mg N/l Matig >1,8 , <= 2,9 mg N/l 

 Geleidbaarheid
18 000 µS/cm (MKN) 

(90 percentiel) 
Goed <= 18 000 µS/cm Goed <= 18 000 µS/cm 

 pH (min en max) 6 - 9 (MKN) Goed >= 6, <=9 Goed >= 6, <=9 

 Fosfor, totaal 0,11 mg P/l (MKN) Matig >0,11, <=0,22 mg P/l Matig >0,11, <=0,22 mg P/l 

 Zuurstof, opgelost >=6 mg/l (MKN) Goed >=6 mg/l Goed >=6 mg/l 

 
Specifieke 

verontreinigende stoffen 
 voldoet  Voldoet niet 

Arseen (opgelost),  

boor (opgelost), uranium (opgelost) 

Chemische 

toestand 
Gevaarlijke stoffen  voldoet niet 

Normoverschrijding kwik, 

benzo(ghi)peryleen, indeno 

(123-cd)pyreen 

Voldoet niet 

De chemische toestand wordt beschouwd als niet goed zelfs 

als er geen gemeten overschrijdingen zijn. De alom-

tegenwoordige stoffen heptachloorepoxide en kwik in biota 

overschrijden namelijk de norm op alle plaatsen in 

Vlaanderen waar deze gemeten zijn 
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9.2.2.1.3 Kwaliteit van de waterbodem 

Om de kwaliteit van de waterbodem te beoordelen, wordt gesteund op de analysegegevens van de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) betreffende de kwaliteit van de waterbodems in het Vlaamse Gewest. Op 

regelmatige basis worden door de VMM-metingen uitgevoerd ter bepaling van de kwaliteit van de 

waterlopen. In het kader van dit milieueffectrapport worden in Tabel 9-26: de meetpunten weergegeven die 

van belang zijn om de kwaliteit van de waterbodem van de Schelde en Kanaaldok stroomop- en 

stroomafwaarts van het projectgebied van Project One te bepalen. Deze meetpunten worden aangeduid op 

Kaart 7 in Bijlage 1. In de Schelde werd er enkel ter hoogte van MT-42 een aanrijking aan arseen in de 

waterbodem vastgesteld. In het Kanaaldok wordt er cadmium, lood en chroom in de waterbodem 

vastgesteld. 

Tabel 9-26: Waterbodemkwaliteit in de omgeving van het projectgebied 

Meetplaats X/Y coördinaten (m) Datum analyse 

Overschrijding 

Bijlage V-waarde 

MT41 (opwaarts) - Drempel van Lillo - 

groene kant 
145 231 / 220 468 27/02/2019 Geen overschrijding 

MT42 (opwaarts) - Drempel van Lillo - 

rode kant 
145 178 / 220 665 26/02/2019 Arseen 

MT36 (afwaarts) - Drempel van Frederik - 

groene kant 
143 168 / 223 620 25/02/2019 Geen overschrijding 

MT37 (afwaarts) – Drempel van Frederik 

– rode kant 
143 304 / 223 462 25/02/2019 Geen overschrijding 

MT28 (afwaarts) – Rand Plaat van Doel 142 767 / 225 842 13/02/2019 Geen overschrijding 

E004420 (opwaarts) – Havendok – 

Kanaaldok B1 – Kanaaldok B2 
146 283 / 222 931 22/09/2010 Cadmium, chroom 

E004425 (opwaarts) - insteekdok 145 631 / 222 863 13/07/2010 
Cadmium, chroom, 

lood 

E004424 (afwaarts) 145 535 / 224 612 14/07/2010 Cadmium, chroom 

E004344 (afwaarts) Havendok – 

Kanaaldok B1 – Kanaaldok B2 
145 488 / 225 223 14/07/2010 Cadmium, chroom 

 

9.2.2.1.4 Hydraulische kenmerken 

Het debiet van de Schelde wordt afgeleid van de Pegase-debieten, beschikbaar op 

https://www.vmm.be/water/afvalwater/impactbeoordeling-bedrijfsafvalwater/geoloket-impactbeoordeling-

bedrijfsafvalwater; dd. 05/02/2021, zie Figuur 9-38). Het gemiddelde debiet voor waterlichaam “Zeeschelde 

IV” (VL17_43) ter hoogte van het projectgebied bedraagt 96,95 m³/s, het laagwater afvoerdebiet Q10 

bedraagt 46,47 m³/s. 
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Figuur 9-38: Pegase-debiet van de Zeeschelde ter hoogte van het projectgebied (Bron : 
https://www.vmm.be/water/afvalwater/impactbeoordeling-bedrijfsafvalwater/geoloket-impactbeoordeling-
bedrijfsafvalwater ; dd. 05/02/2021) 

 

 

Op basis van het Bekkenbeheerplan van het Benedenscheldebekken (2016-2021) 

(Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021 – Bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken; 

beschikbaar via https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen) kan volgende 

informatie worden teruggevonden. 

Op grond van de herkomst van het afgevoerde water wordt de Zeeschelde (en haar bijrivieren) gerekend tot 

de regenrivieren. Het debiet varieert daardoor volgens de seizoenen. Tijdens de wintermaanden loopt het 

debiet aanzienlijk op. Het meerjarig gemiddelde van de jaarafvoeren te Schelle (stroomafwaarts van de 

Rupelmonding) is grofweg 100 m³/s. In perioden van extreme neerslag kan dit oplopen tot meer dan het 

zesvoudige.  

De waterstanden in de Schelde worden niet enkel bepaald door het bovendebiet maar ook door de 

opstuwende invloed van het getij dat het estuarium binnendringt. Gezien de grootte van de getijdedebieten is 

de getijdewerking, zeker voor het stroomafwaartse deel van de Schelde veel belangrijker voor de 

waterpeilen van de Schelde. In Antwerpen bedraagt het gemiddelde bovendebiet nog slechts een paar 

percent van de waterbeweging; de rest wordt geleverd door de op- en neergaande eb- en vloeddebieten (het 

gemiddeld tijverschil bedraagt ca. 5 m ter hoogte van Antwerpen). Te Antwerpen bedraagt het vloedvolume 

zo’n 3  000 m³/s, voor een gemiddelde bovenafvoer van zo’n 100 m³/s.  
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9.2.2.2 Situering van het projectgebied t.o.v. overstromingsgevoelige gebieden 

Het Benedenscheldebekken is in grote delen om erg uiteenlopende redenen gevoelig voor piekdebieten, 

hetzij door haar topografische en geologische kenmerken hetzij door stormtijdebieten vanuit de Noordzee. 

Daarbij komt nog de invloed van ingrepen van de mens op het watersysteem (inname van valleigebieden 

door bebouwing, het rechttrekken en indijken van waterlopen, versnelde afvoer, toename van verharde 

oppervlakte, enz.). Dit alles leidt ertoe dat het Benedenscheldebekken bij periodes van hevige neerslag 

geregeld met ernstige problemen van wateroverlast kampt. 

Het projectgebied was, vóór de ophoging, van nature overstroombaar vanuit de Zeeschelde. Op basis van 

de watertoetskaart met overstromingsgevoelige gebieden (2017) is het projectgebied niet gelegen in een 

mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied (zie Bijlage 1 Kaart 8). De site is evenmin gelegen in 

recent overstroomd gebied. Op de pluviale overstromingskaart zijn enkele kleine zones in het projectgebied 

aangeduid als overstromingsgevoelig bij een toekomstig klimaat. Deze zones kunnen bij een hevige 

regenbui een waterbergende functie vervullen. Deze kaart is gebaseerd op het huidig maaiveldniveau. In het 

project worden aanpassingen voorzien aan de maaiveldniveaus die iets hoger zullen liggen, waardoor de 

overstromingskaart er in de toekomst anders zal uitzien en de overstromingsgevoeligheid verwaarloosbaar 

wordt. 

  

Figuur 9-39: Pluviale overstromingskaart – overstroombaar gebied bij huidig klimaat (links) en toekomstig klimaat 
(rechts) (bron : www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn, dd.02/2021) 

 

9.2.3 Effectbeschrijving en effectbeoordeling – aanlegfase 

9.2.3.1 (Afval)water  

Sanitair afvalwater 

Tot ca. 2 500 bouwvakkers en werfpersoneel zullen tijdens de aanlegfase ter plaatse zijn, deze kunnen tot 

ca. 65 liter/dag sanitair afvalwater produceren uit de toiletten, douches, kantine etc.; dit kan tot 195 m³/dag 

aan sanitair afvalwater opleveren. 

Al het sanitair afvalwater zal worden opgevangen in septische/opvangputten, deze worden geleegd door 

middel van een vacuümtankwagen en worden afgevoerd naar een externe locatie om te worden behandeld. 

Deze optie werd weerhouden na een evaluatie van alternatieven zoals een mobiele installatie of lokale 

verwerking in een zuiveringsinstallatie van een naburig terrein of het aansluiten op de publieke riolering of 

het gebruik van de voorziene waterzuivering van de exploitatiefase. 

Waterhergebruik 

Het hemelwater afkomstig van het contractordorp wordt opgevangen in verschillende hemelwatertanks, met 

een overloop naar infiltratievoorzieningen. De overloop van de infiltratievoorzieningen wordt aangesloten op 

het Kanaaldok. Het hemelwater wordt gebruikt voor sanitaire toepassingen en schoonmaak. Er zal voldaan 

worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
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Testwater 

Het is essentieel dat tanks en pijpleidingen na de bouw onder druk worden getest om de mechanische 

integriteit van de lasverbindingen aan te tonen en om de lekdichtheid te garanderen vóór de inbedrijfstelling. 

De test vereist grote hoeveelheden testwater. Om corrosie tijdens de test te beperken, worden volgende 

maatregelen genomen: 

• de duur van een test wordt beperkt (<30 dagen); 

• voorzien van tijdelijke beschermende coatings op roestvrij staal; 

• snelle ontwatering en droging; 

• inspecties. 

Er wordt gekozen om stadswater te gebruiken dat geen toevoeging van chemicaliën vereist, wat bij gebruik 

van dokwater wel het geval zou zijn. Het testwater kan nadien zonder verdere zuivering in het Kanaaldok 

geloosd worden. Omwille van de corrosie die dokwater kan veroorzaken, kan daardoor niet louter gebruik 

gemaakt worden van dokwater; stadswater biedt nl. betere garanties hiervoor. Het gebruik van louter 

dokwater zou het gebruik van extra chemicaliën vereisen voor de conditionering van het testwater; hierdoor 

zou er een grote hoeveelheid afvalwater ontstaan, wat kan vermeden worden door het gebruik van 

stadswater.  

Om het waterverbruik te verminderen, zal het hydrotestwater – waar mogelijk – achtereenvolgens in 

verschillende tanks, vaten en pijpleidingen die een soortgelijke test nodig hebben, worden hergebruikt. Na 

afloop van de activiteiten zal het testwater in het Kanaaldok geloosd worden. Vermits er geen chemicaliën 

toegevoegd worden aan het testwater, is de impact op de waterkwaliteit van het Kanaaldok verwaarloosbaar 

(0). 

9.2.3.2 Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 

Op de kwaliteit van het afstromend en infiltrerende hemelwater heeft de verwijdering van de vegetatie geen 

noemenswaardige invloed tenzij een mogelijks initieel verhoogd sedimentgehalte. Andere verontreinigingen 

zullen niet of nauwelijks aanwezig zijn. De significantie van dit effect is verwaarloosbaar (0). 

Al het sanitair afvalwater en het bedrijfsafvalwater (incl. mogelijk verontreinigd hemelwater) dat tijdens de 

aanlegfase wordt geproduceerd, zal opgevangen en afgevoerd worden naar een externe verwerker. Deze 

optie werd weerhouden na een evaluatie van alternatieven zoals een mobiele installatie of lokale verwerking 

in een zuiveringsinstallatie van een naburig terrein. Er is dus geen lozing van bedrijfsafvalwater noch 

huishoudelijk afvalwater naar het Kanaaldok. Enkel het bemalingswater zal geloosd worden naar het 

Kanaaldok. De impact van deze lozing op de waterkwaliteit van het Kanaaldok wordt hierna toegelicht op 

basis van de methodiek uit het aangepast richtlijnenboek Water (MER-fiche Water, Impact lozing 

bedrijfsafvalwater dd. 01/02/2021)  

Impactbeoordeling bemalingswater: 

Het maximaal lozingsdebiet van bemalingswater naar het Kanaaldok bedraagt 3 810 m³/d.  

Er wordt in eerste instantie gerekend met het laagwater afvoerdebiet Q10 van het Kanaaldok, dit bedraagt 

8,56 m³/s. 

Om het effect van de lozing op het ontvangend oppervlaktewater te beoordelen, berekenen we de 

concentratiewijziging op basis van de gevraagde lozingsnormen voor het bemalingswater van Project One 

(zoals gegeven in § 9.1.3.2.3.3), vermits er nog geen analyseresultaten van het effluent beschikbaar zijn.  

De impactbepaling voor de lozing naar het Kanaaldok wordt uitgevoerd voor de parameters die mogelijk 

aanwezig kunnen zijn in het bemalingswater: arseen, chroom, BTEX, minerale olie, MTBE, 1,2-cis-

dichlooretheen, vinylchloride, trichloormethaan, dichloormethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 

cyanide, 1,2,3-trichloorpropaan, aniline, alachloor, diallaat, benzothiazol, benzothiazolol, 2-

mercaptobenzothiazole, triallaat, triethylamine en monochloorbenzeen. 
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Voor volgende parameters is er geen milieukwaliteitsnorm voorhanden: 

• MTBE, 1,2,3-trichloorpropaan, aniline, diallaat, benzothiazol, benzothiazolol, 2-mercaptobenzothiazole, 

triallaat, triethylamine. Voor deze parameters werd er getoetst aan de PNEC waarden.  

• Minerale olie. Voor deze parameter werd er getoetst aan de grondwaterkwaliteitsnorm. 

Voor de beoordeling van de lozing van Project One op de kwaliteit van het waterlichaam “Antwerpse 

Havendokken + Schelde-Rijnverbinding” (VL17_187) wordt het stappenplan van de VMM  ((VMM 2021) te 

vinden op https://www.vmm.be/water/afvalwater/impactbeoordeling-bedrijfsafvalwater) gevolgd dat 

beoordeelt of er zich al dan niet een “achteruitgang van de toestand van een waterlichaam” zal voordoen ten 

gevolge van de lozing van het bemalingswater van Project One. 

1. Stap 1 : Voortoets 

Het klasse 1 bedrijf loost bemalingswater op het oppervlaktewater met een vergund debiet >20 m³/dag 

en een meetinrichting. Het betreft een tijdelijke lozing met een maximaal (worst case) debiet van 

3 810 m³/dag. Deze lozing wordt verder onderzocht in stap 2. 

2. Stap 2 : Is er een mogelijke impact? 

Het bedrijf loost gevaarlijke stoffen uit bijlage 2C van VLAREM II aan concentraties groter dan het 

indelingscriterium (IC) of PNEC (bij gebrek aan IC). Er dient een uitgebreid onderzoek te gebeuren naar 

de effecten op het waterlichaam.  

3. Stap 3 : Waar wordt de impact bepaald? 

Het bedrijf loost het bemalingswater op het Vlaams oppervlaktewaterlichaam Antwerpse Havendokken 

+ Schelde-Rijnverbinding (VL17_187). 

4. Stap 4 : Is de impact op de toestand in worst case omstandigheden relevant? 

In deze stap wordt nagegaan hoe groot de bijdrage is van de lozing ten opzichte van de toetswaarde 

onder worst case omstandigheden (maximaal geloosde vuilvracht gecombineerd met laagwaterdebiet 

van de ontvangende waterloop). In realiteit zal de werkelijke bijdrage dus steeds minder zijn. 

De procentuele bijdrage van de lozing wordt berekend voor de relevante parameters t.o.v. de 

toetswaarde na volledige verdunning in het ontvangende oppervlaktewater. De resultaten van deze 

berekening wordt weergegeven in Tabel 9-34. Bij een procentuele bijdrage kleiner dan 10% is de 

impact op het halen van de goede chemische en/of ecologische toestand/ecologisch potentieel en 

achteruitgang verwaarloosbaar. Er wordt verwacht dat de kwaliteit van het Kanaaldok (zoals 

beschreven in § 9.2.2.1.2.5) niet zal achteruitgaan. Indien de procentuele bijdrage >10% dient er 

overgegaan te worden naar stap 5 (Is de impact op de toestand en het risico op achteruitgang 

aanvaardbaar in worst case omstandigheden?). 

In Tabel 9-27 wordt de procentuele bijdrage weergegeven voor de relevante parameters van de lozing van 

het bemalingswater in het Kanaaldok. Voor alle parameters is de procentuele bijdrage <10%. De impact op 

het halen van de chemische en/of ecologische toestand en op het risico op achteruitgang van de toestand 

van het waterlichaam is dus verwaarloosbaar (0).  

Indien de stroomopwaartse concentratie buiten beschouwing wordt gelaten, blijft de procentuele bijdrage 

eveneens <10%.   
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Tabel 9-27: Worst case impact van de lozing van het bemalingswater van Project One (op basis van gevraagde lozingsnormen) op het Kanaaldok (worst case lozingsdebiet van 
3 810m³/d)  
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9.2.4 Effectbeschrijving en effectbeoordeling – exploitatiefase 

De waterzuivering wordt gebouwd in het zuidelijk deel van het projectgebied, en zal het afvalwater afkomstig 

van het zuidelijk deel zuiveren. Het sanitair afvalwater van het noordelijk deel van het projectgebied zal 

afzonderlijk worden opgevangen en afgevoerd voor externe verwerking. Deze optie werd weerhouden na 

een evaluatie van alternatieven, zoals een mobiele installatie of lokale verwerking in een zuiveringsinstallatie 

van een naburig terrein.  

De voornaamste afvalwaterstroom bevindt zich in het zuidelijk deel van het projectgebied, en wordt hierna 

beschreven en beoordeeld. 

9.2.4.1 Waterbalans 

Een overzicht van de voornaamste inkomende en uitgaande waterstromen wordt gegeven in Tabel 9-28 en 

Tabel 9-29. De waterbalans wordt weergegeven voor de normale situatie die zich in 95% van de tijd zal 

voordoen. In 5% van de tijd kan er zich een maximale (worst case) situatie voordoen (uitzonderlijke 

afvalwaterstroom). In de normale situatie zal er ca. 74 m³/h gezuiverd afvalwater naar de Schelde geloosd 

worden. In de worst case situatie kan er een hoger lozingsdebiet van 246 m³/h optreden. Het worst case 

lozingsdebiet is een combinatie van een verhoogde waterstroom vanuit het proces en een verhoogde 

spuistroom vanuit het koelwatercircuit. De verhoogde gecontamineerde waterstroom uit het proces 

(occasioneel verontreinigde riool, DOC) kan ontstaan door periodieke onderhoudswerkzaamheden in de 

ECR. Dit afvalwater wordt eerst opgevangen en opgeslagen, maar moet binnen een redelijke termijn 

verwerkt kunnen worden om de buffercapaciteit terug vrij te maken. Hoge concentraties opgeloste stof (bv. 

hoge chlorideconcentraties) of een verstoring van het koelwatersysteem (door bv. een koolwaterstoflek) 

leiden tot een verhoogde spuistroom.  In Figuur 9-40 wordt de waterbalans schematisch weergegeven voor 

de normale situatie. 

In de volgende paragrafen wordt meer info gegeven over de verschillende waterstromen. 

Tabel 9-28: Inkomende waterstromen bij Project One 

Inkomende waterstromen Debiet 

Stadswater 

Het grootste deel wordt gebruikt als koelwater.  Het 

overige stadswater wordt gebruikt in de kantoren, 

douches, bluswatertank… . 

367 m³/h 

Deminwater 

Deminwater wordt extern aangeleverd. Deminwater 

wordt gebruikt in de procesinstallaties en in de 

koeltorens.  

333 m³/h 

Hemelwater 

Niet-verontreinigd hemelwater wordt gebruikt voor 

sanitaire toepassingen in het administratief gebouw 

en als koelwater. 

Hemelwater vanuit het rioolstelsel dat potentieel 

verontreinigd water verzamelt, wordt na analyse 

gebruikt voor aanvulling van het koelwater.  

Ca. 19 m³/h 

 

Drainagewater 

Het in de winter opgevangen grondwater zal deels 

gebruikt worden als koelwater, indien het 

verontreinigd is wordt het eerst behandeld. 

Ca. 1 m³/h 

Totaal IN  720 m³/h 
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Tabel 9-29: Uitgaande waterstromen bij Project One 

Uitgaande waterstromen  Debiet 

Lozing gezuiverd afvalwater in 

de Schelde 

Het gezuiverd afvalwater wordt 

geloosd in de Inovyn lozingspijp die 

uitkomt in de Schelde.  

 74 m³/h 

Verliezen door verdamping  

Het grootste deel van het verbruikte 

water verdampt via de koelsystemen 

en komt in de atmosfeer terecht. 

 

 619 m³/h 

 

Stoomverliezen, stoomgebruik in 

processen dat o.m. via schoorstenen 

en ontluchter ontsnapt (bv. decoking in 

de ECR) 

 27 m³/h 

Totaal UIT   720 m³/h 

 

Bovenstaande in- en uitgaande stromen vermelden niet de kleinere en minder goed in te schatten 

hoeveelheden water die in beperkte mate aanwezig kunnen zijn in bepaalde aan- en afgevoerde chemicaliën 

of in afvalstoffen. 

 
Figuur 9-40: Schema watergebruik in de normale situatie 

9.2.4.1.1 Inkomende waterstromen 

Stadswater 

Het stadswater wordt opgenomen vanuit het lokale netwerk en gestockeerd in de service water tank. Het 

gebruik van stadswater (in combinatie met deminwater) als suppletiewater voor de koelwatersystemen wordt 

verduidelijkt in de volgende § 9.2.4.1.2.  

Naast het gebruik als koelwater wordt stadswater ook gebruikt in de kantoren verspreid over de site van 

Project One.  

De servicewater tank heeft een totale inhoud van 32 000 m³ waarvan de onderste 8 200 m³ voorbehouden is 

voor bluswater. De bluswatervoorraadtank bestaat principieel uit stadswater, en wordt aangevuld met 

hemelwater, indien dit beschikbaar is. De voorraad wordt éénmalig gevuld om beschikbaar te zijn in geval 

van incidenten en oefeningen en later enkel aangevuld indien nodig. Het water wordt af en toe ververst om 

vervuiling tegen te gaan; dit water wordt dan ingezet als koelwater. 
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Om het stadswatergebruik in Project One te beperken werden 2 opties onderzocht, namelijk:  

• Gebruik van 100% stadswater in combinatie met een Omgekeerde Osmose (RO) installatie voor de 

behandeling van de spui van de koeltoren en voor de behandeling van hemelwater. De omgekeerde 

osmose installatie zou gezuiverd water produceren dat als suppletiewater voor het koelcircuit (ter 

vervanging van stadswater) zou gebruikt worden. Deze optie resulteert in een beperkte reductie van het 

stadswaterverbruik. De koelwaterspui (bij gebruik van 100% stadswater) bedraagt ongeveer 100 m3/h, 

waarvan ongeveer de helft kan gerecupereerd worden wat resulteert in een reductie van het 

stadswaterverbruik met ongeveer 50 m3/h. Dit vertegenwoordigt een procentuele daling van het 

stadswaterverbruik van ongeveer 8%. De hoeveelheid afvalwater wordt gehalveerd, maar de concentratie 

aan mineralen in deze stroom wordt verdubbeld. 
• Het gebruik van een mengsel deminwater/stadswater als suppletiewater voor de koelsystemen. 

Deminwater wordt door een derde partij extern op grote schaal aangemaakt op een meer energie-

efficiënte manier (schaal-effect). In Hoofdstuk Klimaat (§ 14.4.3.2.2) wordt uitgelegd dat de 

deminwaterproductie niet in competitie treedt voor zoetwater met de drinkwaterproductie. Het deminwater 

voor Project One wordt aangekocht bij deze derde partij. Het gebruik van een mengsel demin-/stadswater 

resulteert in een reductie van 46% van stadswaterverbruik en een halvering van de spui van de 

koeltorens, zonder verdere opconcentrering van deze spui.  
 

Hieruit blijkt dat de tweede optie resulteert in een veel hogere reductie van het verbruik aan stadswater dan 

de eerste optie (46% tov 8%).  

 

Deminwater 

Het deminwater wordt eveneens opgenomen via een extern netwerk. Het deminwater wordt voornamelijk 

gebruikt als koelwater. Door het gebruik van deminwater in de koelcircuits in plaats van enkel stadswater 

wordt het waterverbruik en het afvalwaterlozingsdebiet aanzienlijk gereduceerd. Bij gebruik van deminwater 

als koelwater gebeurt de opconcentratie van micro-polluenten nl. veel trager, waardoor de noodzaak tot 

spuien sterk gereduceerd wordt, en het waterverbruik dus ook sterk gereduceerd wordt. 

Daarnaast wordt deminwater ook gebruikt in de procesinstallaties, voornamelijk als ketelvoedingswater voor 

de stoomproductie in de stoomcircuits van de verschillende installaties (ECR en stoomketels).  

Hemelwater 

Het hemelwater dat terechtkomt op de verharde oppervlakken wordt opgevangen via verschillende 

afvoersystemen. Van hieruit kan het water gebruikt worden als koelwater of als sanitair water (zie Figuur 

9-41).  Volgende collectiesystemen worden onderscheiden: 

• Niet-verontreinigd hemelwater wordt gecollecteerd in een afzonderlijk afvoersysteem:  

• Het niet-verontreinigd hemelwater dat terechtkomt op verharde oppervlakken gelegen ten westen van 

de ECR, incl. het ECR-perceel, wordt opgevangen en via het second flush bekken naar de 

servicewatertank geleid om het nadien te gebruiken als koelwater; 

• Het niet-verontreinigd hemelwater van de niet-doorlatende oppervlakken ten oosten van de ECR 

(ethaantank, kadegebied, C5+ tank) wordt via een KWS-afscheider afgevoerd naar het Kanaaldok. 

Voor dit gedeelte van het terrein is het nl. niet mogelijk om het hemelwater gravitair naar de 

servicewater tank af te voeren, omwille van de lagere ligging van dit terreingedeelte. Ook maakt de 

aanwezigheid van een ondiep drainagesysteem rond de C5+ tank en achter de kaaimuur lokale 

infiltratie minder interessant. 

• Het hemelwater dat op de dakoppervlakken van het administratief gebouw, het ontvangstgebouw, 

onderhoudsgebouw, de werkplaats en magazijnen valt, wordt verzameld in de centrale 

hemelwatertanks en hergebruikt voor sanitaire toepassingen. Er wordt ook infiltratie voorzien en de 

overloop wordt naar de hemelwaterriool (DSW) geleid;  

• Hemelwater dat op de parking terechtkomt, kan infiltreren in de bodem; 

• Hemelwater dat op grindzones terechtkomt kan ter plaatse infiltreren. 

• Mogelijk (olie)verontreinigd afvoersysteem (DOC): Dit systeem verzamelt water (hemelwater, 

proceswater, bluswater) dat terecht komt op oppervlakten die mogelijk verontreinigd zijn met 

procesvloeistoffen (bv. tankparken, tankplaatsen, …). Het potentieel verontreinigd hemelwater wordt in 

drie stappen opgevangen: 
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First flush opvangbekken: Het “first flush” opvangbekken verzamelt en behandelt het initiële hemelwater 

dat terechtkomt op oppervlaktes van de site die mogelijk verontreinigd zijn door accidentele lekken (bv. 

tijdens onderhoudswerkzaamheden). Het “first flush” bekken verzamelt het hemelwater van de eerste 10 

minuten van een (grote) regenbui, dat mogelijk restconcentraties van koolwaterstoffen bevat. De capaciteit 

van dit “first flush” bekken bedraagt 1 653 m³, geschikt voor een 1/10 jaar regenbui. Wanneer dit bekken vol 

is, zal het overige water gecollecteerd worden in het ‘second flush opvangbekken’. Op het einde van de 

regenbui wordt het water dat offline verzameld werd in het ‘first flush opvangbekken’ geanalyseerd. Wanneer 

dit water aan de kwaliteitseisen voldoet, zal het via het second flush bekken naar de servicewater tank geleid 

worden, waaruit het ingezet wordt als koelwater. Wanneer het niet aan de kwaliteitseisen voldoet, wordt het 

water naar de waterzuivering gestuurd. 

 

Second flush opvangbekken: In dit opvangbekken komt het hemelwater terecht nadat het first flush bekken 

vol is. De capaciteit van dit “second flush” bekken bedraagt 1 650 m³. Dit water is minder verontreinigd of 

niet-verontreinigd in vergelijking met het eerste hemelwater dat verzameld wordt. Op het einde van de 

regenbui wordt het water in het ‘second flush opvangbekken’ geanalyseerd. Wanneer dit water voldoet, 

wordt het ingezet als koelwater. Wanneer dit niet het geval is, wordt het water naar de waterzuivering 

gestuurd. 

 

Finaal afvoerbekken: het finaal afvoerbekken is voorzien als laatste olieafscheiding, voor het geval dat 

zowel het ‘first flush opvangbekken’ als ‘second flush opvangbekken’ vol zijn. Het overtollig hemelwater zal 

via het finaal afvoerbekken in het Kanaaldok geloosd worden. De capaciteit wordt gedimensioneerd op het 

voorspelde debiet voor een 1/10 j stortbui. Het finaal afvoerbekken is zo ontworpen dat het fungeert als een 

KWS-afscheider. Een skimmer verwijdert de drijvende olie, deze wordt naar de tank voor gerecupereerde 

olie t.h.v. de waterzuiveringsinstallatie geleid en uiteindelijk extern afgevoerd. 

De ‘first flush’ en ‘second flush’-bekkens worden voortdurend geleegd, vermits de vraag naar koelwater 

steeds hoog is, en het hemelwater dus snel kan ingezet worden als koelwater. De capaciteit van de 

hemelwaterbekkens zal dan terug beschikbaar zijn om de volgende regenbui op te vangen. 

Op het bedrijfsterrein van Project One zal streng worden toegezien op de toepassing van de regels van 

“good housekeeping” om zoveel mogelijk verontreiniging van het regenwater te vermijden (primaire 

maatregel) en om hergebruik mogelijk te maken.. 

De inkuipingen van de tanks worden steeds afgesloten om mogelijke verontreinigingen te isoleren. Er 

worden visuele inspecties uitgevoerd, en indien er een indicatie van verontreiniging is, wordt het hemelwater 

bemonsterd en geanalyseerd. Indien het opgevangen hemelwater in de inkuiping verontreinigd is, wordt het 

naar de waterzuiveringsinstallatie geleid voor behandeling. Het niet-verontreinigd water wordt ingezet als 

koelwater. 

Drainagewater  

In enkele zones wordt een drainagesysteem voorzien (zie § 9.1.4.1). Het in de winter opgevangen 

grondwater kan deels gebruikt worden als koelwater; indien het verontreinigd is wordt het eerst behandeld. 

Het overige drainagewater, afkomstig van de lagergelegen zone L1, wordt afgevoerd naar het Kanaaldok. 
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Figuur 9-41: Schema hemelwaterafvoer en -gebruik 
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9.2.4.1.2 Waterverbruikers 

Proceswater - Stoomketelvoedingswater 

Deminwater wordt in de processen vooral gebruikt voor de stoomproductie (zowel ECR-installatie als 

stoomketels). Het stoomcondensaat wordt maximaal hergebruikt. Daarnaast wordt ook water direct ingezet 

in de processen. Het directe water- en stoomgebruik betreft vooral: 

• Water ingezet in de ‘water quench sectie’. De verdunningsstoom die samen met ethaan gevoed wordt 

aan de kraakfornuizen komt in direct contact met het gekraakte gas. Het resulterend condensaat is dan 

ook gecontamineerd met koolwaterstoffen. Om de hoeveelheid water die in direct contact komt met 

koolwaterstoffen tot een minimum te beperken, wordt de gecondenseerde verdunningsstoom terug 

verdampt en opnieuw ingezet als verdunningsstoom. Dit is dus een circulair systeem. Om het 

opconcentreren van vervuiling in deze circulatie stroom onder een aanvaardbaar niveau te houden, is het 

nodig om op dit systeem een "spui" te voorzien. Het gespuide water dient terug aangevuld te worden, 

hiervoor wordt deminwater gebruikt. De spui van het quench water systeem wordt naar de waterzuivering 

geleid.  

• Stoom die ingezet wordt tijdens de decoking van de fornuizen. Deze stoom wordt behandeld via de 

afgasreiniging.  

In de ECR wordt stoomstripping toegepast om koolwaterstoffen af te scheiden. Dit is te beschouwen als een 

voorzuivering van het proceswater dat naar de waterzuivering wordt gestuurd. 

Suppletiewater voor koelwatersystemen 

Er worden onafhankelijke koelsystemen voorzien voor de ECR en de nutsvoorzieningen. 

Elk koelsysteem is een systeem met geforceerde luchtstroom (multicel koeltorens uitgerust met ventilatoren, 

waarin het water gekoeld wordt door contact met omgevingslucht). Het koelwater wordt gecirculeerd waarbij 

het volgende stappen doorloopt: 

• Verpompen van het koude koelwater naar proceswarmtewisselaars. 

• Opwarmen van het koelwater in de proceswarmtewisselaars, waar het restwarmte van de processen 

opneemt. 

• Het warm koelwater wordt terug naar de koeltorens geleid. Het neerwaarts stromende koelwater wordt in 

contact gebracht met een opwaartse, geforceerde luchtstroom. Hierbij wordt een deel van het koelwater 

verdampt en afgevoerd met de luchtstroom. De verdamping zorgt voor de afkoeling van het niet 

verdampte koelwater. 

Het koelwater blijft dus in een kringloop. Om een al te grote stijging van onzuiverheden in het water te 

vermijden, dient een spuidebiet te worden ingesteld. Het spuidebiet wordt bepaald door: 

• De thermische belasting van het koelsysteem: de hoeveelheid verdampt koelwater is rechtstreeks 

evenredig met de thermische belasting van het koelsysteem. 

• De kwaliteit (concentratie aan mineralen, vooral chlorides) van het gebruikte suppletie water. 

• De toelaatbare concentratie aan mineralen (vooral chlorides) in het circulerende koelwater. 

Om de spui (afvalwater stroom) en het stadswaterverbruik zo laag mogelijk te houden, werd beslist om een 

mengsel van stadswater en deminwater te gebruiken als suppletiewater voor de koeltorens. De verhouding 

tussen stadswater en deminwater werd als volgt bepaald: 

• De maximaal toelaatbare concentratie aan chlorides in het circulerend koelwater is 400 mg/l. Deze 

concentratie is voldoende laag om corrosie ter hoogte van de warmtewisselaars te vermijden. De 

gemiddelde concentratie aan chlorides in stadswater is 59 mg/l.  

• Omwille van praktische redenen wordt de “cycle of concentration” (COC) beperkt tot 12,5. De COC is de 

verhouding van de hoeveelheid suppletiewater tot de hoeveelheid spui. Deze COC wordt beperkt omdat 

naast mineralen ook andere stoffen opgecontreerd worden in het koelwater (stof dat uit de lucht 

gewassen wordt, opconcentratie van “afgewerkte” additieven voor conditionering van het koelwater).  
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Een maximale COC van 12,5 in combinatie met een maximaal gehalte aan chlorides van 400 mg/l, betekent 

dat de maximale concentratie aan chlorides in het suppletiewater 32 mg/liter mag bedragen. Dit vereist een 

verdunning van stadswater met deminwater in een verhouding van 54% stadswater en 46% deminwater. In 

geval regenwater beschikbaar is, kan een deel van het deminwater vervangen worden door regenwater 

(regenwater bevat weinig tot geen mineralen). Voor een totale hoeveelheid suppletiewater van 673 m³/h, komt 

dit overeen met een hoeveelheid stadswater van 363 m³/h en een hoeveelheid regenwater/deminwater van 

310 m³/h (289 m³/h demin water en 20 m³/h regenwater). Zie ook de waterbalans in Figuur 9-40. 

Het spuiwater van de koelkringlopen wordt naar de waterzuiveringsinstallatie geleid, waar het behandeld 

wordt voor het geloosd wordt naar de Schelde. 

Om het proceswater geschikt te maken voor gebruik in de koeltoren, wordt dit geconditioneerd met 

chemicaliën. De gebruikte chemicaliën dienen om het systeem voornamelijk te beschermen tegen: 

• Corrosie; 

• Precipitatie van de aanwezige stoffen; 

• Microbiologische groei. 

Het gebruik van NaOCl als biocide voor koelwatertoepassingen wordt afgeraden. ClO2 is voor gebruik als 

biocide onderzocht en is weerhouden voor gebruik. ClO2 is een superieur biocide ten opzichte van NaOCl en 

produceert geen gechloreerde bijproducten (AOX-parameter in afvalwater). Momenteel worden geen andere 

alternatieven voor ClO2 overwogen. 

Er wordt ingezet om in belangrijke mate organische/biodegradeerbare additieven (‘groene’ anti-scalents) te 

gebruiken. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat er geen negatieve impact op de biologische 

waterzuiveringsinstallatie zal zijn. Er zal daarbij specifieke aandacht gaan naar de concentraties voor zink en 

fosfor. 

Bluswater 

Om steeds voldoende bluswater ter beschikking te hebben, wordt een bluswaterhoeveelheid voorzien van  

8 200 m³; deze wordt principieel gevuld met stadswater.  

Naast de opvangbekkens voor hemelwater, is er een apart opvangbekken voor de opvang van verontreinigd 

bluswater. De kwaliteit van dit opgevangen bluswater zal nagegaan worden. Op basis van de 

analyseresultaten wordt de bestemming van dit bluswater bepaald: naar de waterzuiveringsinstallatie, naar 

een externe verwerker of als het niet verontreinigd is, wordt het hergebruikt als koelwater. 

9.2.4.1.3 Waterhergebruik 

In de processen wordt water hergebruikt in: 

• de ‘water quench sectie’ (zie voorgaande § 9.2.4.1.1); 

• de stoomcondensatie (zie voorgaande § 9.2.4.1.1); 

• het koelcircuit. 

Het hemelwater dat op de dakoppervlakken van het administratief gebouw, het ontvangstgebouw, 

onderhoudsgebouw, de werkplaats en magazijnen valt, wordt verzameld in de centrale hemelwatertanks en 

hergebruikt voor sanitaire toepassingen. Er wordt infiltratie voorzien en de overloop wordt naar de 

hemelwaterriool geleid. 
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In het zuidelijk deel van het projectgebied zal het niet-verontreinigd hemelwater dat terecht komt op verharde 

oppervlakken gelegen ten westen van de ECR, incl. het ECR-perceel, opgevangen en gebruikt worden als 

koelwater. Ook het niet-verontreinigd hemelwater uit het first flush en het second flush bekken wordt 

hergebruikt als koelwater. Er wordt tevens voorzien om het drainagewater afkomstig van het 

drainagesysteem deels te hergebruiken als koelwater. Er wordt verwacht dat in de wintermaanden hogere 

grondwaterstanden kunnen voorkomen. Het drainagesysteem heeft als doel om de grondwaterstanden tot 

minstens 25 cm onder het maaiveld te houden. Het drainagewater (afkomstig uit zone K1 en K2) kan 

aangewend worden als koelwater indien het niet verontreinigd is; indien het verontreinigd is wordt het naar 

de waterzuiveringsinstallatie geleid. Het drainagewater afkomstig uit de lagergelegen zone L, kan omwille 

van het hoogteverschil niet afgeleid worden naar de servicewater tank, en wordt daarom afgevoerd naar het 

Kanaaldok. De kwaliteit van het drainagewater dat geloosd wordt naar het Kanaaldok dient het eerste jaar 

gemonitord te worden (bij voorkeur 1x/kwartaal) zodat er zekerheid kan gegeven worden dat dit niet 

verontreinigd is. 

In totaal zal er in het zuidelijk deel van het projectgebied ca. 52% van het hemelwater hergebruikt worden. 
34% van het hemelwater zal ter plaatse infiltreren en de overige 14% wordt afgevoerd naar het Kanaaldok.  

Om het waterverbruik te beperken werd er gekozen om een mengsel van stadswater en deminwater te 
gebruiken, zoals beschreven in § 9.2.4.1.1. 

Het hergebruiken van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie is momenteel niet voorzien. Gezien het 

afvalwater van Project One voor het grootste deel bestaat uit de spui van het koelwatersysteem en daardoor 

hoge concentraties aan mineralen bevat, is het niet energie-efficiënt om deze stroom te behandelen in een 

RO-installatie. Het hergebruiken van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie zou bovendien resulteren 

in een beperkte verdere daling van het waterverbruik (ca. 5%). Dit wordt ook niet toegepast binnen andere 

sites van de INEOS-groep. Door de reeds voorziene maatregelen in Project One wordt het waterverbruik aan 

de bron reeds geminimaliseerd. 

9.2.4.1.4 Uitgaande waterstromen 

Beschrijving van de afvalwaterstromen  

Hemelwater en afvalwaterstromen zullen gescheiden worden aan de bron op basis van de karakteristieken 

van de stroom. De gescheiden stromen worden via aparte leidingen naar het geschikte 

behandelingssysteem (bv. voorzuivering, secundaire zuivering of hergebruik) geleid. 

De voornaamste verontreinigingen die voorkomen in het afvalwater zijn voornamelijk koolwaterstoffen, 

aangevuld met nutriënten, mineralen en organische componenten (sulfaten, nitraten, fosfaten, …). 

De verschillende procesafvalwaterstromen, die in de eigen waterzuivering worden gezuiverd via een 

primaire, secundaire en tertiaire zuivering, worden hierna verder in detail bekeken. Een schematisch 

overzicht wordt gegeven in Figuur 9-42, een begroting van de deelstromen wordt gegeven in Tabel 9-30. 
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Figuur 9-42: Schematisch overzicht procesafvalwaterstroom  
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Tabel 9-30: Begroting van de verschillende afvalstromen (m³/h) 

 

De volgende afvoersystemen zullen worden voorzien: 

• Procesafvalwater afvoersysteem 

Het continu verontreinigde afvalwater van de procesinstallaties wordt gescheiden volgens het effluent type 

en wordt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie gepompt voor een behandeling op maat van het type 

verontreiniging. Volgende effluent-types worden onderscheiden: 

1. Afvalwater dat verontreinigd is met koolwaterstoffen wordt naar de DCC3 gestuurd (continu 

oliehoudend afvoersysteem). Dit systeem verzamelt afvalwater van installaties, waarbij een 

olieverontreiniging waarschijnlijk is. Voorbeelden zijn lekbakken van pompen, lekken bij 

staalnamepunten, … en de droogweer-afvoer: deze stroom is steeds verontreinigd en is afkomstig 

van installaties en washdown. De stroom wordt naar de oliehoudende afvalwaterbehandeling van de 

afvalwaterzuivering gestuurd.  

2. Spent caustic afvalwater van ECR. 

3. Spui van het koelwatercircuit kan lage hoeveelheden aan diverse polluenten bevatten omwille van 

de opconcentratie in het koelwater en de additieven gebruikt in het koelsysteem. 

• Gesloten afvoersysteem  

Dit gesloten systeem wordt voorzien bij process units. Dit systeem is voorzien voor afvoer die een hoge 

temperatuur heeft, ontvlambaar is of op een andere manier zeer schadelijk kan zijn. De opgevangen 

vloeistof blijft gescheiden van het watereffluent systeem. De vloeistofstroom wordt ofwel terug naar het 

proces gestuurd of afgevoerd op een geschikte manier via de “off spec tank” en afvoer via een erkende 

verwerker. 

• Hemelwaterafvoersysteem: 

• Zie § 9.2.4.1.1 

  

 

3 Continuously Oil Contaminated Drain 

Afvalwaterstromen 
 

Debiet (range) Opmerking 

 Herkomst 
Normale situatie  

(in m³/h) 

 Worst case  

(in m³/h) 
 

Normale werking         

Proceswater  ECR 17 130  

Sanitair afvalwater Sanitair 3 3  

"Off spec"  afvalwater 
Ondersteunende 

infrastructuur 
- - 

Gedoseerde 

verdere verwerking  

Spui koelwater  54 113  

Totaal  74 246  
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• Sanitair afvalwater 

Dit systeem verzamelt het huishoudelijk afvalwater van de gebouwen (incl. kantoorgebouwen) in het zuidelijk 

deel van het projectgebied. Het huishoudelijk afvalwater zal samen met het industrieel afvalwater 

verwerkt en gezuiverd worden in de waterzuiveringsinstallatie. De synergie tussen beide stromen zal een 

operationeel voordeel met zich meebrengen, niet enkel qua samenstelling van het afvalwater, maar ook 

naar ontwerp van de installatie. Het sanitair afvalwater voegt een waardevolle belasting met nutriënten 

toe aan het industriële afvalwater. 

 

• Bluswater 

De run-off van de brandbestrijding zal worden opgevangen in het mogelijk verontreinigd afvoersysteem 

(DOC). Er wordt een omleidingsklep, die geactiveerd wordt door een operator van de installatie, voorzien 

om de afvoer naar een apart bluswater-opvangbekken te sturen. Het water dat in dit bekken wordt 

opgevangen, wordt bemonsterd en getest. Afhankelijk van het type en de concentraties van de 

verontreinigingen wordt het afvalwater ofwel behandeld in de waterzuiveringsinstallatie ter plaatse ofwel 

wordt het afgevoerd door een externe aannemer ofwel ingezet voor hergebruik als koelwater (na  

zuivering indien van toepassing). 

 

• Drainagewater tijdens exploitatiefase 

Er wordt een drainagesysteem voorzien (zie § 9.1.4.1). Het in de winter opgevangen grondwater zal deels 

gebruikt worden als koelwater, of indien het verontreinigd is wordt het eerst behandeld. Het overig 

drainagewater afkomstig uit de lagergelegen zone L wordt afgevoerd naar het Kanaaldok. Naar 

verwachting zal drainagewater voornamelijk in de winter van toepassing zijn. Het betreft een debiet van 

ca. 26 m³/d. 

 

Verdamping 

Het grootste gedeelte van het verbruikte water wordt aangewend als koelwater in de koeltorens, hierin 

verdampt er gemiddeld ca. 646 m³/h (619 m³/h via de koeltorens en 27 m³/h in de processen) naar de 

atmosfeer.  

Infiltratie 

In Figuur 9-32 en Figuur 9-33 (zie § 9.1.4.1) worden de verharde en onverharde zones weergegeven. Een 

overzicht van de verdeling van de verharde en onverharde oppervlaktes wordt gegeven in Tabel 9-31. 

Hemelwater dat terechtkomt op niet-verharde oppervlakken (groenzones en grindzones) kan ter plaatse 

infiltreren. Dit water wordt niet opgevangen. 

Hemelwater dat op verharde oppervlakken terechtkomt, wordt ofwel: 

• opgevangen en hergebruikt bv. het niet-verontreinigd hemelwater dat terechtkomt op verharde 

oppervlakken gelegen ten westen van de ECR, incl. het ECR-perceel; het hemelwater afkomstig van de 

dakoppervlakken van het administratief gebouw. 

• ofwel afgevoerd naar het Kanaaldok bv. het niet-verontreinigd hemelwater van de oppervlakken ten 

oosten van de ECR (ethaantank, kadegebied, C5+ tank), de overloop van de hemelwatertank en het 

finaal afvoerbekken;  

• ofwel betreft het verontreinigd hemelwater, dat gezuiverd wordt in de WZI.  

Voor het zuidelijk deel van het projectgebied wordt het hemelwater als volgt verdeeld: 

• 52% (d.i. ca. 145 190 m³/j) zal hergebruikt worden, 

• 34% (d.i.. ca. 166 551 m³/j) zal infiltreren, 

• 14% (d.i. ca. 67 060 m³/j) zal afgevoerd worden naar het Kanaaldok. 

In het noordelijk deel van het projectgebied zal het water van de onverharde zones ter plaatse infiltreren. De 

verharde oppervlaktes worden aangesloten op regenwatercontainers enerzijds en infiltratiesystemen 

anderzijds. 
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Tabel 9-31: Overzicht verhardingen Project One (m²) 

Verharding 
Projectgebied in 
noorden (m²) 

Projectgebied in 
zuiden (m²) 

Totaal (m²) 

Asfalt 68 200 104 000 172 200 

Beton  130 000 130 000 

Gebouwen 6 120 27 000 33 120 

Onverharde zones 191 680 323 000 514 680 

Totaal 266 000 584 000 850 000 

9.2.4.1.5 Maatregelen ter optimalisering van het watergebruik  

Project One heeft waar mogelijk het volgende voorzien: 

• door het gebruik van deminwater in de koelcircuits in plaats van enkel stadswater wordt het waterverbruik 

en het afvalwaterlozingsdebiet aanzienlijk gereduceerd; 

• het maximaal scheiden en behandelen van de verschillende effluentbronnen, niet-verontreinigde stromen 

worden zoveel mogelijk gescheiden van verontreinigde stromen. Dit is een belangrijke factor voor het 

optimale ontwerp en de optimale werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie; 

• het implementeren van watergebruik-beheerssystemen om overmatig watergebruik, accidentele lozingen 

en lekkages te voorkomen of te verminderen. Er worden tevens voorzieningen genomen om mogelijke 

lozingen of lekkages ter plaatse in te dammen en op te vangen, en niet onmiddellijk te lozen in het 

afvoersysteem; 

• de mogelijkheden om afvalwater-producerende processen te wijzigen of aan te passen werden 

onderzocht, in het bijzonder deze welke af en toe "pieken" met een hoge verontreinigingsconcentratie 

veroorzaken en die de behandeling kunnen belemmeren (deze stromen krijgen een voorbehandeling, zie 

§ 9.2.4.2.1);   

• de evaluatie van de bijkomende mogelijkheden om water te recycleren en te hergebruiken waar dat 

mogelijk is (zie hoger). 

9.2.4.2 Waterzuivering 

De afvalwaterzuivering van Project One bestaat uit de volgende onderdelen: 

• voorbehandeling verwijderen van specifieke contaminanten, zodat het voorbehandelde afvalwater 

effectiever kan worden verwerkt samen met de andere stromen in de algemene waterzuivering; 

• de centrale waterzuivering bestaat uit: 

• primaire zuivering:  

• verzameltanks (buffer) om fluctuaties in debiet en samenstelling te vermijden in de 

waterzuiveringsinstallatie; 

• verwijdering van onoplosbare verontreinigingen door middel van mechanische scheiding d.m.v. 

olieafscheider en dissolved gas flotation; 

• secundaire zuivering: verwijdering van opgeloste verontreinigingen door een biologische actief slib-

behandeling; 

• tertiaire zuivering: om een (nog) betere kwaliteit van het geloosde effluent te bekomen.  

In onderstaande paragrafen worden de verschillende behandelingen besproken. 
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9.2.4.2.1 Voorzuivering 

De afvalwaterstromen van de ECR worden voorgezuiverd. Het voorbehandelen van deze effluent-stromen 

houdt volgende voordelen in: 

• De voorzuiveringsunit wordt zo ontworpen om de specifieke verontreinigingen van een bepaalde 

afvalwaterstroom te verwijderen. Op deze manier kan het afvalwater meer effectief en efficiënt worden 

gezuiverd in de volgende stappen van de afvalwaterzuivering. 

• Het behandelen van een geconcentreerde stroom voorafgaandelijk aan de algemene waterzuivering, 

vermijdt problemen met verdunning in de grotere en meer complexe centrale waterzuivering; er wordt dus 

een hogere behandelingsefficiëntie bekomen in de voorzuiveringsunit. 

• De totale efficiëntie van de afvalwaterzuivering wordt hierdoor verhoogd. 

9.2.4.2.1.1 Spent caustic 

De ECR gebruikt natriumhydroxide (caustic) om waterstofsulfide en mercaptanen te verwijderen uit de 

procesgassen van de kraker. Na gebruik wordt een afvalwaterstroom bekomen die ‘spent caustic’ wordt 

genoemd. Deze heeft een hoge pH en bevat zwavelcomponenten. Om deze reden is deze afvalwaterstroom 

moeilijk te behandelen in een traditionele afvalwaterzuiveringsinstallatie en is een specifieke 

voorbehandeling voorzien. 

De afvalwaterstroom wordt eerst naar een spent caustic tank gestuurd. Vervolgens wordt deze 

afvalwaterstroom behandeld in een ‘Wet Air Oxidation Unit (medium druk/temperatuur)’. Hierin wordt het 

effluent in contact gebracht met zuurstof bij een verhoogde temperatuur en druk. Op deze manier wordt een 

chemische oxidatie verkregen van sulfidecomponenten naar sulfaten en bio-afbreekbare organische 

componenten. Vluchtige organische componenten die worden geproduceerd tijdens het proces worden 

verwijderd in een KO-drum, vervolgens in een gasstriptoren en vernietigd in de thermische oxidator. De 

thermische oxidator wordt besproken in Hoofdstuk 7 Lucht. Het behandelde effluent wordt geneutraliseerd 

met zwavelzuur en wordt vervolgens naar de oliehoudende verzameltank gestuurd. 

9.2.4.2.2 Centrale afvalwaterzuivering  

De centrale afvalwaterzuivering wordt zo ontworpen om een optimale menging te verkrijgen van de 

individuele stromen. Op deze manier wordt de bio-afbreekbaarheid van nutriënten en organische rijke 

stromen gemaximaliseerd in de biologische zuiveringsstap. Ook het sanitair afvalwater wordt samengebracht 

met het industrieel afvalwater dat de secundaire behandeling ingaat. Op deze manier ontstaat er een mix 

tussen een hoge organische belasting (afkomstig van het sanitair afvalwater) en een stroom die nutriënten 

rijk is (afkomstig van industrieel afvalwater). De verschillende stappen van de centrale afvalwaterzuivering 

(WWTP) wordt in volgende paragrafen beschreven. 

9.2.4.2.2.1 Afvalwater gecontamineerd met koolwaterstoffen (DCC4) 

Deze afvalwaterstroom bevat gecontamineerd hemelwater, oliehoudend afvalwater en procesafvalwater dat 
gecontamineerd is met koolwaterstoffen. Dit afvalwater wordt verzameld in de oliehoudende verzameltank 
en naar de primaire zuivering geleid.  

Er is een “off-spec” tank voorzien voor het opvangen en bufferen van plots grote hoeveelheden afvalwater 
ten gevolge van processtoringen of onderhoudsactiviteiten, waarbij een sturing is voorzien via TOC-meting 
om deze grootste afvalwaterstroom te kunnen afleiden naar deze “off-spec”-tank. Het off spec water zal 
geleidelijk terug naar de WZI geleid worden door het te mengen in de verzameltank. Enkel als het off spec 
water zodanig verontreinigd zou zijn dat het niet verwerkbaar is in de WZI, zal het worden afgevoerd. 

Er is tevens een 3e tank die een wisseltank is voor de oliehoudende verzameltank en off-spec tank. 

 

4 Continue oliehoudend afvalwaterafvoersysteem 
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9.2.4.2.2.2 Spui koelwater 

Als gevolg van de verdamping van het proceswater in de koeltorens worden de aanwezige stoffen in het 

proceswater opgeconcentreerd, wat de noodzaak tot spui noodzakelijk maakt. Daardoor komen mogelijk in 

deze stroom verhoogde hoeveelheden van opgeloste stoffen, sporen van chemicaliën, fosfaten en opgeloste 

koolwaterstoffen voor, afkomstig van eventuele proceslekken in warmtewisselaars. Wat de additieven 

(biociden, anti-corrosie,…) voor de waterbehandeling betreft, hiervoor zullen vooral snel (bio-)afbreekbare 

stoffen gebruikt worden, zodat de verwerking in de biologische waterzuiveringsinstallatie vlot zal verlopen. 

Door het gebruik van ongeveer 50% deminwater voor de aanmaak van het koelwater wordt de spui 

aanzienlijk beperkt. 

9.2.4.2.2.3 Primaire zuivering 

Het afvalwater dat geen voorbehandeling ondergaat wordt gecollecteerd in de oliehoudende verzameltank. 
Er is tevens een wisseltank die als back-up voor de verzameltank kan dienen. 

Vanuit deze tanks wordt het afvalwater met een gecontroleerd debiet naar de volgende stap in de 

afvalwaterzuivering doorgestuurd. Hierdoor worden fluctuaties in debiet en samenstelling van het afvalwater 

gereduceerd. De opslagcapaciteit van de verzameltanks is gedimensioneerd op een totaal van ca. 16 uur aan 

gemiddeld uitgaand afvalwaterdebiet; daarbovenop is er 6 uur aan gemiddeld uitgaand debiet toegevoegd aan 

de capaciteit om op deze manier piekdebieten in aanvoer op te vangen. Bovendien is er zo een vertragingstijd 

voor het verhelpen van eventuele operationele problemen. 

In de verzameltank kan de pH bijgesteld worden indien nodig. Dit kan in de verzameltank zelf gebeuren of kan 

voorzien worden bij de uitlaat van de afvoerpompen die het afvalwater naar de volgende behandelingsstap 

voeren. De ideale pH ligt tussen 6 en 9. 

Door de lange retentietijd kan er zich al een olielaag afscheiden in de verzameltank, zonder dat dit effectief de 

bedoeling is. Er zullen olie-skimmers worden geïnstalleerd om deze drijflaag te verwijderen.  

Daarnaast kunnen ook vaste stoffen bezinken in deze verzameltank. Om deze reden worden jet-mix pompen 

op de bodem van de tanks geïnstalleerd die ervoor zorgen dat de vaste deeltjes niet zullen neerslaan. 

Olieafscheider  

Het water afkomstig uit de verzameltank wordt overgepompt naar de olieafscheider die van het type 

‘corrugated plate interceptor’ (CPI) is. De gegolfde platen in deze installatie worden tegen de stroom 

geplaatst, dit zorgt voor een efficiënte verwijdering. In deze stap worden grovere deeltjes en olie verwijderd.  

Dissolved gas flotation (DGF) 

Vervolgens wordt het afvalwater naar de DGF unit gestuurd voor verdere olieverwijdering. In deze stap 

worden de fijnere olie druppels en deeltjes met een lagere dichtheid verwijderd door een gas te injecteren 

onderaan de waterkolom. Om potentieel explosiegevaar door de aanwezigheid van koolwaterstofdampen te 

vermijden, zal stikstof als gas gebruikt worden. De oliepartikels en fijnere deeltjes zullen zich aan de 

gasbelletjes hechten, waardoor ze aan het oppervlak komen te drijven. Door gebruik van gepaste additieven 

zullen emulsies worden afgebroken en wordt chemische coagulatie en flocculatie toegepast. 

De afgescheiden olie van de olieafscheider (CPI) en de DGF wordt apart verzameld en opgehaald door een 

externe contractor. Het afgescheiden slib wordt naar de slibconditionering gepompt. Afvoergassen van de 

tanks, CPI en de DGF-eenheid zullen naar een thermische oxidator worden afgevoerd. 

Het partieel gezuiverde afvalwater wordt verder naar de secundaire zuivering gestuurd. 

9.2.4.2.2.4 Secundaire zuivering 

Alle voorbehandelde waterstromen komen samen net voor de secundaire biologische zuiveringsunit. In deze 

stap worden opgeloste organische koolstofhoudende polluenten verwijderd, alsook het teveel aan stikstof- 

en fosfaatnutriënten.  

Voor de secundaire behandeling van industrieel petrochemisch afvalwater wordt de conventionele techniek 

van actief slib met nabezinker(s) toegepast.  
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Hierbij gebruikt de biomassa de opgeloste organische stof in het influent als substraat om nieuwe biomassa 

te genereren en CO2 te produceren. De zuurstof die nodig is voor het aërobe proces wordt geleverd door 

fijne luchtbelroosters die in het reactorbekken zijn geïnstalleerd. In de biologische reactor speelt nitrificatie 

een belangrijke rol voor het verwijderen van stikstof uit het afvalwater, deze wordt gevolgd door denitrificatie 

waarbij nitraat en nitriet omgezet worden naar het gasvormig N2. 

9.2.4.2.2.5 Tertiaire zuivering 

Om te voldoen aan de emissiegrenswaarden zal de afvalwaterstroom na de secundaire behandelingsunit 

nog verder gezuiverd worden in de tertiaire behandelingsunit, dit voor: 

• verdere verwijdering van opgeloste deeltjes, COD, BOD, TOC, totaal fosfor; 

• verwijdering van sporen van organische contaminanten. 

De technologie die hiervoor gebruikt wordt, zal bestaan uit:  

• platenbezinker; 

• zandfillter; 

• buffer tank; 

• chemische oxidatie (ozon) eenheid; 

• actief kool filtratie. 

 

In deze configuratie wordt het effluent van de secundaire zuiveringseenheid eerst behandeld in een 

platenbezinker en een zandfilter om vaste stoffen uit de biologische zuivering te verwijderen en de belasting 

naar het stroomafwaartse proces te verminderen. Drijvende stoffen en slib uit deze installatie worden naar 

de slibconditionering gestuurd. De waterstroom wordt vervolgens gebufferd in een verzameltank. Dit is een 

extra veiligheidsmaatregel om mogelijke storingen met het effluent op te vangen. De buffertank laat namelijk 

toe dat het afvalwater terug naar de start van het waterzuiveringsproces wordt geleid voor herzuivering. Na 

de buffertank wordt het afvalwater in contact gebracht met ozon om de resterende organische stoffen 

gedeeltelijk te oxideren en kortere, beter biologisch afbreekbare verbindingen te produceren. Na de 

ozonbehandeling wordt het effluent verder gezuiverd in een actief koolfilter. Met deze laatste 2 stappen 

wordt een ver doorgedreven zuivering gegenereerd, door een "lange" verblijftijd op de actief koolfilters 

worden namelijk de eventuele restverontreinigingen verder verwerkt door de bacteriën in de biofilm van de 

actieve kool. Actief kool filtratie is de beste beschikbare techniek (BBT) om zeer lage organische 

concentraties te bekomen. 

Het gezuiverd water afkomstig van de tertiaire behandelingsunit wordt verzameld in een buffertank en van 

daaruit uiteindelijk geloosd in de Schelde. 

In de buffertank wordt tevens een zeer laag belaste restwaterstroom verzameld die geen verdere zuivering 

nodig heeft. Deze stroom bestaat uit de regeneratiestroom van de ‘polisher’ (ionenuitwissling harsen). 

9.2.4.2.2.6 Slibbehandeling 

Slib wordt geproduceerd in de verschillende stappen van afvalwaterbehandeling. De hoeveelheid en 

samenstelling is afhankelijk van de gebruikte technologie. Het slib is gewoonlijk vloeibaar of halfvloeibaar, 

met een gehalte aan vaste stof tussen 0,25 en 12 gew.%. 

Mechanische technieken zullen worden gebruikt om enerzijds de hoeveelheid slib te beperken en anderzijds 

het watergehalte van het slib maximaal te verlagen.  

Het slib dat in de verschillende stadia van de afvalwaterbehandeling ontstaat, wordt opgevangen in een 

slibindikker. Het ingedikt slib wordt vervolgens naar een aeroob vergistingsvat gepompt voor een 

vermindering van de totale biomassa. Nadien wordt, als hulpmiddel bij het ontwateren, een organisch 

polymeer toegevoegd, waarna het geconditioneerde slib naar de slibontwatering (centrifuge) wordt 

verpompt. De middelpuntvliedende kracht scheidt het vaste slib van de waterfractie. Het ontwaterde slib 

heeft een droge stofgehalte van ca. 20%, is steekvast en is geschikt voor verdere externe verwerking 

(bijvoorbeeld verbranden of drogen in een draaioven). Het ontwaterde slib wordt verwijderd en afgevoerd 

naar een externe locatie om te worden behandeld. 
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9.2.4.2.3 Olie afvoer 

In verschillende stappen in de waterzuivering wordt er olie afgevangen en naar een aparte olieopvangtank 

gevoerd. Deze olie wordt door een externe verwerker opgehaald en afgevoerd. 

9.2.4.2.4 Verwijderingsrendement van de waterzuivering 

In Tabel 9-32 wordt voor de verschillende stappen in de waterzuivering weergegeven wat de te verwachten 

concentraties zullen zijn, deze geven een indicatie weer van de zuiveringsefficiënties in de verschillende 

fases van de waterzuivering. De locaties waar deze indicaties verwacht worden, worden aangeduid op het 

waterzuiveringsschema weergegeven in Figuur 9-43.  

De waterzuivering voorziet een tertiaire zuivering waarin de slecht biologisch afbreekbare componenten 

zullen verwijderd worden. De biologische verwijderbaarheid van de verschillende afvalwaterstromen zal in de 

eerste plaats gemonitord worden op basis van de BZV/CZV verhouding. Indien hieruit zou blijken dat er 

problemen kunnen zijn met de bioafbreekbaarheid door de waterzuivering zullen verdere testen uitgevoerd 

worden. Deze monitoring zal deel uitmaken van het milieuzorgsysteem.  

Tabel 9-32: Te verwachten concentraties in de verschillende stappen van de waterzuivering 

Parameter Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 

BZV (mg O2/l) n.a. n.a. <25 <25 <25 

CZV (mg O2/l) 1 500 750 <100 <100 <100 

Vrije olie en 

vetten (mg/l) 
100 <10 <5 <1,5 <0,5 

Zwevende stof 

(mg/l) 
1 000 150 3 250 <35 <35 

pH 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 

Totaal N (mg/l) n.a. n.a. <15 <15 <15 

Totaal P (mg/l) n.a. n.a. <2 <2 <2 
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Figuur 9-43: Aanduiding van de verschillende stappen in de waterzuivering 
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9.2.4.2.5 Buffermarge 

In de waterzuiveringsinstallatie zijn verschillende buffertanks (o.a. off spec verzameltank, oliehoudende 

verzameltank, oliehoudende wisseltank, spent caustic tank, effluent buffer tank; zie ook bij de beschrijving 

van de verschillende onderdelen en Figuur 9-42) aanwezig om fluctuaties in debiet op te vangen. De 

volgende volumes zijn voorzien: 

• Olie-houdende verzameltank: 1 000 m³ 

• Off-spec afvalwatertank: 2 000 m³ 

• Oliehoudende wisseltank: 2 000 m³ 

• Buffertank: 180 m³ 

• Buffertank gezuiverd water: 400 m³ 

• Spent caustic tank: 2 000 m³ 

 

Tevens werden enkele scenario’s berekend voor eventuele processtoringen en de periodieke 

onderhoudswerken van de installaties. Hieruit bleek dat de WWTP (incl. verzamel/buffertank en de 

operationele controle) voldoende capaciteit te hebben.  Bovendien zouden de first/second flush-bekken 

eventueel als tijdelijk opvangbekken kunnen gebruikt worden. 

Afvalwaterstomen die niet voldoen aan de specificaties conform de verwerking in de WZI kunnen 
opgevangen worden in de off-spec tanks. Er wordt een off-spec-tank voorzien op de grootste 
afvalwaterstroom (oliehoudend afvalwater).  

9.2.4.2.6 Monitoring 

De werking van de waterzuiveringsinstallatie zal voortdurend gecontroleerd en gemonitord worden. 

Controles worden gedaan i.f.v. het sturen van het proces naar een optimale efficiëntie, het identificeren en 

voorkomen van verstorende situaties die het biologische behandelingsproces zouden beïnvloeden en het 

behalen van de lozingsnormen. 

De efficiënte werking van de waterzuiveringsinstallatie vereist de bewaking en controle van verschillende 

procesparameters op het niveau van de verschillende influentstromen en in de juiste stadia van de 

waterzuiveringsinstallatie. De primaire monitoring van de kritische parameters (bv. turbiditeit, pH, debiet, 

TOC, MAK’s, PAK’s) wordt uitgevoerd in de voorzuiveringseenheden (ECR), om het influent in de centrale 

afvalwaterzuiveringseenheid te controleren. Er zal een reeks interne "aanvaardingscriteria" worden 

opgesteld, gebaseerd op zowel het debiet, turbiditeit als de concentratie van potentiële contaminanten. 

Online metingen van specifieke indicatorparameters (bv. turbiditeit, pH, TOC, zwevende stoffen, O2-verbruik) 

zullen een snelle interventie mogelijk maken, bv. buffering, toe te voegen additieven, enz. 

• Per inkomende afvalwaterstroom wordt een set van “interne” drempelwaarden bepaald. Deze interne 

drempelwaarden worden afgesproken tussen de entiteit die het afvalwater produceert en de operationele 

leiding van de AWZI; en dit op basis van productieprocessen, de te verwachten fluctuaties voor de 

verschillende parameters, de eventuele buffercapaciteit, de verwijderingsefficiëntie van de AWZI, ... Deze 

drempelwaarden omvatten naar verwachting debiet, temperatuur, pH, TOC, turbiditeit als indicator voor 

zwevende stoffen; wat tevens betekent dat de nodige online-metingen (debiet, turbiditeit, pH, TOC, totaal 

P) aanwezig zullen zijn op de individuele stromen (rekening houdend met de relevantie, na een 

operationele / risicoanalyse). 

• Op basis van deze online info van de verschillende inkomende afvalwaterstromen, en rekening houdend 

met de mogelijke bufferwerking, kunnen de operatoren van de AWZI de inkomende AW-stromen 

“voorspellend/anticiperend” beheren via hun sturing en controles. 

• Belangrijk in deze werkmethodiek is de “live feedback” van de online metingen naar de relevante 

verantwoordelijke personen van de WW-producerende entiteiten. Een webgebaseerd dashboard (sterk 

visueel georiënteerd platform), toegankelijk voor alle relevante "partners" (incl. management) is erg nuttig 

om commitment en een responsieve, pro-actieve houding van de betrokkenen te genereren. Vooral 

wanneer het voldoen aan de interne normen visueel wordt aangegeven door een “stoplicht”-visualisatie: 

groen = alles OK; oranje = dicht bij norm (actie te ondernemen) en rood = norm overschrijden (afsluiten 

van toevoer naar AWZI ter bescherming van het zuiveringsproces). 
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• Verder zal een systeem van “scenario-respons” kaarten met specifieke instructies ontwikkeld worden 

voor de AWZI-beheerders. Een performant systeem van “lessons learned” management (zowel over 

identificatie van verbetermogelijkheden, als implementatie en opvolging) zou deze aanpak moeten 

ondersteunen. Een vergelijkbare aanpak moet voorzien worden bij de bron van de AW-stromen, om ook 

aan de “bron-zijde” terug te kunnen koppelen (proces-aanpak). 

• Het webgebaseerde, visueel aantrekkelijke “dashboard” moet ook de online-resultaten van het effluent 

van de AWZI weergeven. Het helpt opnieuw om het nodige commitment op te bouwen, aangezien de 

(mogelijke) gevolgen van het overschrijden van de interne normen weerspiegeld kunnen worden in een 

overschrijding van de effluentnormen (of een verminderde efficiëntie / prestatie of zelfs ernstige verstoring 

van het AWZI-systeem). 

• Als onderdeel van de organisatie van de AWZI, zal eveneens voorzien worden in regelmatige 

vergaderingen (initiële frequentie = hoog, om te verminderen wanneer de nodige kennis volledig is 

uitgebouwd) tussen de operatoren/management van de AWZI enerzijds en de vertegenwoordigers van 

AW-lozers anderzijds.  Tijdens deze vergaderingen wordt de werking van de AWZI besproken vanuit de 

monitoringsgegevens, de vastgestelde problemen en gerealiseerde oplossingen, en verder naar 

verbetermogelijkheden gezocht. 

 

De monitoring van het effluent naar de Inovyn lozingspijp is eveneens voorzien. De analyseresultaten van 

het effluent (pH, temperatuur, zwevende stoffen, TOC, totaal N, totaal P, aangevuld met parameters 

opgelegd in het vergunningsbesluit) zullen verder helpen bij het beheer en de operationele controle van de 

waterzuiveringsinstallatie. Het lozen van effluent dat niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoet, wordt ten 

allen tijde vermeden. 

Naast de parameters die online worden gecontroleerd (bv. debiet, turbiditeit, pH, TOC, totaal N, totaal P, 

temperatuur), zullen bemonsteringsfaciliteiten worden voorzien om routinematige en niet-routinematige 

bemonstering van een groter aantal parameters mogelijk te maken. De bemonsteringsfrequentie wordt 

bepaald volgens de wettelijke voorschriften (VLAREM, vergunning). 

9.2.4.2.7 Lozingspunt 

Het gezuiverde afvalwater van Project One zal op de Schelde geloosd worden via de lozingspijp die ook 

door Inovyn wordt gebruikt. Er wordt voorafgaand aan de samenvoeging van beide afvalwaterstromen een 

aparte debietsmeting en bemonsteringsmogelijkheid voorzien, om het effluent van Project One afzonderlijk 

te monitoren. Er dient dus voor Project One geen nieuwe lozingspijp aangelegd te worden doorheen het 

Galgenschoor.  

De plaats waar het geloosde water in de Schelde terechtkomt, wordt weergegeven in Figuur 9-44. Een 

lozingsvergunning is verleend aan Inovyn voor een lozingsdebiet van 210 m³/h. Hierin zit ook de lozing 

vervat van IMB. Project One vraagt een afzonderlijke lozingsvergunning aan, om via dezelfde bestaande 

leiding het gezuiverd afvalwater in de Schelde te lozen. 

Via deze leiding zullen in de toekomst dus de gezuiverde afvalwaterstromen van Inovyn (gem. ca. 116 m³/h), 

IMB (gem. ca. 40 m³/h) en Project One (normale situatie. 74 m³/h, worst case ca. 246 m³/h) in de Schelde 

terechtkomen. 
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Figuur 9-44: Locatie lozingspunt in de Schelde (zie rode cirkel) 

9.2.4.3 Impactbepaling lozing naar de Schelde 

Vermits de installaties van Project One en de waterzuiveringsinstallatie nieuw zijn, zijn er nog geen 

analyseresultaten gekend inzake mogelijke concentraties aan polluenten in het effluent. Er worden in dit 

MER lozingsnormen voorgesteld waaraan het effluent volgens de ontwerpgegevens van de waterzuivering 

aan zal voldoen. De relevante parameters zijn CZV, BZV, zwevende stof, Ntot, Ptot, BTEX, PAK’s, fenolen en 

metalen. De gevraagde lozingsnormen worden weergegeven in Tabel 9-33. Er wordt voorgesteld om na de 

installatie en de ingebruikname van de waterzuivering een monitoring op te stellen en het effluent te 

analyseren op de mogelijke parameters. Voor het opstellen van de lozingsnormen wordt er uitgegaan van 

volgende aannames: 

• Voor de macro-polluenten (zuurstofbindende factoren + nutriënten) gaan we in eerste instantie uit van de 

waarden die courant aan lozing van industrieel afvalwater worden opgelegd door VMM; 

• Voor de micro-polluenten wordt, door VMM, een onderscheid gemaakt tussen de gevaarlijke stoffen en 

de meest gevaarlijke stoffen (VLAREM II, art. 2.3.6.1). De concentratie vanaf wanneer het afvalwater 

beschouwd moet worden als ‘bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen’ wordt het indelingscriterium (IC) 

genoemd: 

• voor de gevaarlijke stoffen: maximaal 10*het indelingscriterium (IC). Indien er geen IC vooropgesteld 

is, dan wordt 10* MKN vooropgesteld. Voor sommige parameters is er op basis van de inschatting van 

het waterzuiveringsrendement een lagere lozingsnorm haalbaar dan 10*IC, dit wordt aangegeven in 

Tabel 9-33;  

• voor de prioritair gevaarlijke stoffen (PGS): maximaal 1*het indelingscriterium; 

• Voor enkele parameters hanteert de BREF-studie “behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in 

de chemiesector (CWW)” strengere normen. De gevraagde lozingsnormen van Project One zijn in 

overeenstemming met deze strengere CWW normen; 

• De gevraagde lozingsnormen zijn ogenblikkelijke normen. Sommige lozingsnormen zijn gebaseerd op 

jaargemiddelde normen uit BREF-rapporten, deze “jaargemiddelde” waarde wordt aangevraagd als 

ogenblikkelijke norm; 

• In Tabel 9-33 wordt aangegeven op welke basis de lozingsnormen werden voorgesteld voor de 

parameters waarvan verwacht wordt dat ze boven het indelingscriterium liggen;  
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• Voor parameters in concentraties lager dan het indelingscriterium dient er geen lozingsnorm 

aangevraagd te worden en dient de impactbepaling op de waterkwaliteit van de Schelde niet bepaald te 

worden. Immers lozingen in concentraties onder de geldende toetswaarden in het ontvangende 

waterlichaam zullen geen negatieve impact hebben op het halen van deze normen en zullen niet 

resulteren in een achteruitgang van de toestand (cfr. Stap 2 van het stappenplan Impactbeoordeling 

lozing bedrijfsafvalwater). 

Hierbij dient er opgemerkt te worden dat door het hergebruik van het koelwater er een opconcentratie 

plaatsvindt van de parameters die ingenomen worden via het stadswater. Het betreft vnl. de parameters 

metalen (Cr, Cu, Ni), P en N. 

Tabel 9-33: Gevraagde lozingsnormen voor lozing van behandeld afvalwater in de Schelde 

Parameter Eenheid 
Gevraagde 

lozingsnorm 
Basis  

CZV mg/l 100 

CWW :  

CZV: 100 mg/l (voortschrijdend 

jaargemiddelde) 

BZV mg/l 25 VMM 

Zwevend stof mg/l 35 CWW 

Nitriet mgN/l 1 

Er worden bij de start-up van de 

WZI fluctuaties verwacht bij de N-

afbraak, waardoor verhoogde 

nitriet-concentraties verwacht 

worden. Daarom wordt er 1 mg/l 

gevraagd ipv 0,2 mg/l. 

Nitriet+Nitraat+Ammonium mg/l 4,9 10*MKN 

Totaal N mgN/l 15 VMM 

Totaal P mgP/l 2 VMM 

Orthofosfaat mg/l 0,7 10*MKN 

Metalen totaal    

As mg/l 0,05 10*IC 

Cu  mg/l 0,05 CWW 

Zn mg/l 0,3 CWW 

B mg/l 1,4 2*IC  

Mo mg/l 0,7 2*IC 

Ti mg/l 0,04 2*IC 

Cr mg/l 0,025 CWW 

Ni mg/l 0,05 CWW 
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Parameter Eenheid 
Gevraagde 

lozingsnorm 
Basis  

Co mg/l 0,003 5*IC 

V mg/l 0,025 5*IC 

Se mg/l 0,006 2*IC 

PAK’s    

Naftaleen µg/l 20 10*IC 

BTEX    

Benzeen µg/l 100 10*IC 

Ethylbenzeen µg/l 50 10*IC 

Tolueen µg/l 900 10*IC 

Xyleen µg/l 40 10*IC 

Isopropylbenzeen µg/l 10 10*IC 

Andere    

Diethylamine µg/l 300 10*IC 

Dimethylamine µg/l 60 10*IC 

Fenolen som µg/l 400 VMM 

AOX  µg/l 400 10*IC 

 

Impactbeoordeling 

In normale omstandigheden zal het lozingsdebiet 74 m³/h bedragen. In 5% van de tijd kan er een hoger 

lozingsdebiet van 246 m³/h optreden, in het geval van een upset scenario, dit is de worst case situatie.  

Er wordt in eerste instantie gerekend met het laagwater afvoerdebiet Q10 van de Schelde, dit bedraagt 

46,47 m³/s. 

Volgens het richtlijnenboek en de VMM-rekentool wordt uitgegaan van een goede menging tussen het water 

van de Schelde en het effluent. Er wordt geen rekening gehouden met de afbraak, omzetting of adsorptie 

van de geloosde polluenten. 

Om het effect van de lozing op het ontvangend oppervlaktewater te beoordelen, berekenen we de 

concentratiewijziging op basis van de gevraagde lozingsnormen voor Project One, vermits er nog geen 

analyseresultaten van het effluent beschikbaar zijn.  
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De impactbepaling voor de lozing naar de Schelde wordt uitgevoerd voor alle relevante parameters: CZV, 

BZV, nitriet+nitraat+ammonium, orthofosfaat, BTEX, PAK’s, AOX, fenolen en metalen. De doelstellingen 

voor chloriden, sulfaat en geleidbaarheid zijn omwille van het brakke karakter van het water in het Schelde-

estuarium niet van toepassing en worden niet geëvalueerd in het MER. Voor zwevende stof is er eveneens 

geen milieukwaliteitsnorm voor het waterlichaam Zeeschelde IV; voor dit waterlichaam is doorzicht 

opgenomen als milieukwaliteitsnorm. Deze parameter kan niet geëvalueerd worden m.b.v. de VMM-

rekentool. 

Voor volgende parameters is er geen milieukwaliteitsnorm voorhanden: 

• Fenolen (totaal): hier wordt er getoetst aan de PNEC: 8 µg/l. 

• Metalen totaal: hier wordt voor de impactberekening gebruik gemaakt van de milieukwaliteitsnorm voor 

de opgeloste metalen (cf. de VMM-rekentool). De lozingsnorm wordt aangevraagd voor het totaal metaal.  

• Voor totaal N en totaal P zijn er geen milieukwaliteitsnormen beschikbaar voor overgangswateren. Voor 

overgangswateren zijn er normen voor ammonium+nitriet+nitraat en voor orthofosfaat. Er wordt voor 

totaal N en totaal P een berekening uitgevoerd op basis van de beschikbare normen voor 

ammonium+nitriet+nitraat en voor orthofosfaat, dit is een worst case aanname.  

De zogenaamde “emerging contaminants”, volgens het Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027, worden niet 

verwacht in het afvalwater van Project One. De meeste stoffen zijn een aandachtspunt in welbepaalde 

(farmaceutische) processen en worden niet toegepast bij Project One. Cr VI en Nonylfenol worden niet 

verwacht. Tolueen zal als product aanwezig zijn in de processen, maar uit de verwachte concentraties na de 

afvalwaterbehandeling zal er geen significante impact op de Schelde ontstaan. 

Voor de beoordeling van de lozing van Project One op de kwaliteit van het waterlichaam Zeeschelde IV 

(VL17_43) wordt het stappenplan van de VMM  ((VMM 2021) te vinden op 

https://www.vmm.be/water/afvalwater/impactbeoordeling-bedrijfsafvalwater) gevolgd dat beoordeelt of er 

zich al dan niet een “achteruitgang van de toestand van een waterlichaam” zal voordoen ten gevolge van de 

lozing van het gezuiverd bedrijfsafvalwater van Project One. 

1. Stap 1: Voortoets 

Het klasse 1 bedrijf loost bedrijfsafvalwater op het oppervlaktewater met een vergund debiet >20 m³/dag 

en een meetgoot. Het betreft een nieuwe lozing met een maximaal (worst case) debiet van 246 m³/h of 

5 904 m³/dag en een normaal debiet van 74 m³/h of 1 776 m³/dag. Deze relevante lozing dient verder 

onderzocht te worden in stap 2. 

2. Stap 2: Is er een mogelijke impact? 

Het bedrijf loost gevaarlijke stoffen uit bijlage 2C van VLAREM II aan concentraties groter dan het 

indelingscriterium (IC) of PNEC (bij gebrek aan IC). Het bedrijf loost algemeen fysicochemische 

parameters boven de toetswaarden (d.i. de typespecifieke basismilieukwaliteitsnormen uit bijlage 2.3.1 

van VLAREM II). Er dient een uitgebreid onderzoek te gebeuren naar de effecten op het waterlichaam.  

3. Stap 3 : Waar wordt de impact bepaald? 

Het bedrijf loost rechtstreeks op het Vlaams oppervlaktewaterlichaam Zeeschelde IV (VL17_43). 

4. Stap 4 : Is de impact op de toestand in worst case omstandigheden relevant? 

In deze stap wordt nagegaan hoe groot de bijdrage is van de lozing ten opzichte van de toetswaarde 

onder worst case omstandigheden (maximaal geloosde vuilvracht gecombineerd met laagwaterdebiet 

van de ontvangende waterloop). In realiteit zal de werkelijke bijdrage dus steeds minder zijn. 

De procentuele bijdrage van de lozing wordt berekend voor de relevante parameters t.o.v. de 

toetswaarde na volledige verdunning in het ontvangende oppervlaktewater. De resultaten van deze 

berekening wordt weergegeven in Tabel 9-34. Bij een procentuele bijdrage kleiner dan 10% is de 

impact op het “halen van de goede chemische en/of ecologische toestand/ecologisch potentieel” en 

“een achteruitgang van de toestand” verwaarloosbaar. Er wordt verwacht dat de kwaliteit van de 

Schelde (zoals beschreven in § 9.2.2.1.2.5) niet zal achteruitgaan. Indien de procentuele bijdrage >10% 

dient er overgegaan te worden naar stap 5 (Is de impact op de toestand en het risico op achteruitgang 

aanvaardbaar in worst case omstandigheden?). 
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In Tabel 9-34 wordt de procentuele bijdrage weergegeven voor de relevante parameters van de lozing van 

Project One in de Schelde. Voor alle parameters is de procentuele bijdrage <10%. De impact op het halen 

van de chemische en/of ecologische toestand en op het risico op achteruitgang van de toestand van het 

waterlichaam is dus verwaarloosbaar (0).  

Indien de stroomopwaartse concentratie buiten beschouwing wordt gelaten, blijft de procentuele bijdrage 

eveneens <10%. 

 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

9-112 

Tabel 9-34: Worst case impact van de lozing van Project One (op basis van gevraagde lozingsnormen) op de Schelde (worst case lozingsdebiet van 246 m³/h)  

 

 

 

Parameter 

Symbool
Parameter naam Eenheid

Concentratie 

lozing

Debiet lozing 

(m³/d)
Toetswaarde stap 4

Jaargemiddelde

 / Maximum

Stroomopwaartse 

concentratie

Q10 waterloop 

(m³/s)
Absolute bijdrage Procentuele bijdrage Advies

CZV Chemisch zuurstofverbruik mgO2/L 100 5904 30 maximum 51,13 46,47 0,071756975 0,2 gunstig

BZV5 Biochemisch zuurstofverbruik na 5d. mgO2/L 25 5904 6 maximum 1,53 46,47 0,034461555 0,6 gunstig

NO2- Nitriet mgN/L 1 5904 0,2 jaargemiddelde 0,03 46,47 0,001424274 0,7 gunstig

Cu o Koper, opgelost µg/L 50 5904 7 jaargemiddelde 3,66 46,47 0,068042116 1,0 gunstig

Cu t Koper, totaal µg/L 50 5904 50 jaargemiddelde 11,43 46,47 0,056633241 0,1 gunstig

As o Arseen, opgelost µg/L 50 5904 3 jaargemiddelde 3,63 46,47 0,068086166 2,3 gunstig

As t Arseen, totaal µg/L 50 5904 5 jaargemiddelde 7,15 46,47 0,062917666 1,3 gunstig

B o Boor, opgelost µg/L 1400 5904 700 jaargemiddelde 1431,67 46,47 -0,046501809 0,0 gunstig

B t Boor, totaal µg/L 1400 5904 700 jaargemiddelde 1458,33 46,47 -0,085647316 0,0 gunstig

Cr o Chroom, opgelost µg/L 25 5904 5 jaargemiddelde 0,17 46,47 0,036458475 0,7 gunstig

Cr t Chroom, totaal µg/L 25 5904 50 jaargemiddelde 11,25 46,47 0,02018945 0,0 gunstig

Co o Kobalt, opgelost µg/L 3 5904 0,5 jaargemiddelde 0,47 46,47 0,003714859 0,7 gunstig

Co t Kobalt, totaal µg/L 3 5904 0,6 jaargemiddelde 2,58 46,47 0,000616696 0,1 gunstig

Ti o Titaan, opgelost µg/L 40 5904 20 jaargemiddelde 0 46,47 0,058732944 0,3 gunstig

Ti t Titaan, totaal µg/L 40 5904 100 jaargemiddelde 60,79 46,47 -0,030526448 0,0 gunstig

Ni o Nikkel, opgelost µg/L 50 5904 8,6 jaargemiddelde 3,55 46,47 0,068203631 0,8 gunstig

Ni t Nikkel, totaal µg/L 50 5904 51 jaargemiddelde 8,63 46,47 0,060744548 0,1 gunstig

Se o Seleen, opgelost µg/L 6 5904 2 jaargemiddelde 1,92 46,47 0,00599076 0,3 gunstig

Se t Seleen, totaal µg/L 6 5904 3 jaargemiddelde 1,82 46,47 0,006137593 0,2 gunstig

V o Vanadium, opgelost µg/L 25 5904 4 jaargemiddelde 3,49 46,47 0,031583641 0,8 gunstig

V t Vanadium, totaal µg/L 25 5904 5 jaargemiddelde 12,97 46,47 0,017663933 0,4 gunstig

Zn o Zink, opgelost µg/L 300 5904 20 jaargemiddelde 4,94 46,47 0,433243563 2,2 gunstig

Zn t Zink, totaal µg/L 300 5904 200 jaargemiddelde 56,62 46,47 0,357360599 0,2 gunstig

Naft Naftaleen ng/L 20000 5904 2000 jaargemiddelde 0 46,47 29,36647208 1,5 gunstig

Benzeen Benzeen µg/L 100 5904 8 jaargemiddelde 46,47 0,14683236 1,8 gunstig

EyBz Ethylbenzeen µg/L 50 5904 5 jaargemiddelde 46,47 0,07341618 1,5 gunstig

Tolueen Tolueen µg/L 900 5904 90 jaargemiddelde 46,47 1,321491244 1,5 gunstig

ompXyl Xylenen (o+m+p) µg/L 40 5904 4 jaargemiddelde 46,47 0,058732944 1,5 gunstig

iPyBz Isopropylbenzeen µg/L 10 5904 1 jaargemiddelde 46,47 0,014683236 1,5 gunstig

DEyAm Diethylamine µg/L 300 5904 30 jaargemiddelde 46,47 0,440497081 1,5 gunstig

DMyAm Dimethylamine µg/L 60 5904 6 jaargemiddelde 46,47 0,088099416 1,5 gunstig

AOX Adsorbeerbare organohalogenen µgCl/L 400 5904 40 jaargemiddelde 46,47 0,587329442 1,5 gunstig

Fen Fenolen µg/l 400 5904 8 jaargemiddelde 46,47 0,587329442 7,3 gunstig

nitriet+nitraat+ammonium mg/l 4,9 5904 0,49 jaargemiddelde 3,48 46,47 0,00208502 0,4 gunstig

totaal N mg/l 15 5904 0,49 jaargemiddelde 3,98 46,47 0,016180926 3,3 gunstig

totaal P mg/l 2 5904 0,07 jaargemiddelde 0,46 46,47 0,002261218 3,2 gunstig

orthofosfaat mg/l 0,7 5904 0,07 jaargemiddelde 0,14 46,47 0,000822261 1,2 gunstig
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9.2.4.4 Impact op waterbodemkwaliteit 

Een eventuele aanrijking van de onderwaterbodem van de Schelde door de lozing van Project One is vooral 

relevant voor polluenten die niet oplosbaar zijn, zich aan zwevende stoffen hechten en/of zeer persistente 

stoffen. Vermits de waterzuivering van Project One voorzien wordt van een combinatie van 

behandelingsstappen met gebruik van de nieuwste technologie, wordt verwacht dat de zwevende stoffen 

maximaal verwijderd worden en er geen lozing zal plaatsvinden van stoffen die een relevante invloed 

kunnen hebben op de onderwaterbodem. Tevens is de impact van de lozing van Project One op de 

oppervlaktewaterkwaliteit van de Schelde verwaarloosbaar; en zal dit bijgevolg ook niet leiden tot een 

aanrijking van de onderwaterbodem. 

Wat betreft PAK’s worden er momenteel geen overschrijdingen vastgesteld in de onderwaterbodem; in het 

oppervlaktewater van de Schelde wordt de milieukwaliteitsnorm voor enkele PAK’s (benzo(a)pyreen, 

fluoranteen, benzo(b)fluoranteen, benzo(ghi)peryleen en benzo(k)fluoranteen) overschreden. Het bestaande 

evenwicht tussen oppervlaktewater en de onderwaterbodem leidt echter niet tot een overschrijding van de 

normen in de waterbodem, waaruit kan geconcludeerd worden dat de bestaande concentraties in het 

oppervlaktewater geen aanleiding geven tot een aanrijking van de waterbodem. In het effluent van Project 

One worden deze parameters niet verwacht. De lozing van Project One zal geen aanleiding geven tot een 

relevante bijdrage aan de concentraties in de waterbodem. 

Er worden geen polluenten verwacht die een significant effect op de onderwaterbodem zullen hebben. Het 

effect is verwaarloosbaar (0). 

9.2.4.5 Effecten op waterkwantiteit naar Kanaaldok/Schelde 

Er wordt geen water onttrokken aan de Schelde. Op basis van de inschattingen zal er in normale situaties 

ca. 74 m³/h en maximaal ca. 246 m³/h gezuiverd bedrijfsafvalwater afkomstig van Project One in de Schelde 

geloosd worden. Ten opzichte van het gemiddeld bovendebiet van de Schelde van 97 m³/s (350 000 m³/h) 

ter hoogte van Antwerpen, bedraagt de hydraulische impact max. 0,07 %. De hydraulische impact van de 

lozing op de ontvangende waterloop wordt bijgevolg als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

Het hemelwater van Project One zal maximaal hergebruikt worden als koelwater en sanitair water. Er zal een 

overloop zijn naar het Kanaaldok. De impact op de waterkwantiteit van het Kanaaldok is verwaarloosbaar 

(0). 

9.2.4.6 Beoordeling van effecten op de toestand van waterlichamen - Toets aan 
KRW-Bijlage V 

Met de uitspraak van 1 juli 2015 van het Europees Hof van Justitie over de interpretatie van de Kaderrichtlijn 

Water (zaak C-461/13, het zogenaamde Wezer-arrest) bleek dat er aandacht moet worden besteed aan de 

effecten op water en de verschillende elementen die de toestand bepalen. In wat volgt wordt hieraan 

tegemoet gekomen. De beoordeling werd uitgevoerd op basis van de tussentijdse richtlijnen voor de 

beoordeling van effecten op de toestand van waterlichamen (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 

2019). Deze aanpak is gestoeld op het risico dat een project of activiteit, plan of programma vormt voor de 

toestand van oppervlakte- of grondwater. Hoe groter de kans op aanzienlijk negatieve effecten, hoe 

uitgebreider het onderzoek en hoe meer aspecten van het watersysteem moeten besproken worden. Enkel 

als er een kans bestaat dat er een invloed wordt uitgeoefend op de huidige of toekomstige toestand van één 

of meerdere waterlichamen dient dit verder onderzocht te worden. Dit is het geval bij lozingen, 

hydromorfologische wijzigingen en wijzigingen aan grondwater. 
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9.2.4.6.1 Inschatting van de kans op effect – toets voor verder onderzoek 

Conform de tussentijdse richtlijnen voor de beoordeling van effecten op de toestand van waterlichamen 

(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2019) wordt getoetst aan een aantal criteria om na te gaan of 

verder onderzoek nodig is. De bedoeling van deze stap is om enkel die projecten te weerhouden die 

mogelijk aanleiding kunnen geven tot een achteruitgang van de toestand van waterlichamen of die het 

bereiken van de doelstellingen voor de toestand van waterlichamen in gevaar kunnen brengen.  

De criteria zijn: 

• Hydromorfologische wijzigingen:  

Het project heeft geen betrekking op hydromorfologische wijzigingen aan het waterlichaam: er is geen 

verder onderzoek noodzakelijk. 

• Lozingen:  

Het project heeft betrekking op een klasse 1-lozing van bedrijfsafvalwater: verder onderzoek is 

aangewezen. Dit werd uitgevoerd in § 9.2.4.3. 

• Wijzigingen aan grondwater:  

Het project heeft betrekking op de onttrekking van grondwater: 

• In de aanlegfase worden bemalingen uitgevoerd. De bemalingen zijn echter tijdelijk van aard, verder 

onderzoek is niet noodzakelijk.  

• In de exploitatiefase wordt er in de winter grondwater gedraineerd: dit is echter beperkt tot ca. 25 

m³/dag : er is geen verder onderzoek noodzakelijk. 

 

Er is verder onderzoek noodzakelijk naar de effecten van de lozing. Dit werd uitgevoerd in § 9.2.4.3. Op 

basis van de VMM-rekentool werd besloten dat de lozing van Project One geen achteruitgang veroorzaakt 

van de toestand van het waterlichaam. 

9.2.4.6.2 Grondwater 

In de exploitatiefase wordt de impact van het project op de grondwaterkwantiteit beoordeeld als beperkt 

negatief (-1), op de grondwaterkwaliteit is de impact beperkt negatief (-1) tot verwaarloosbaar (0).  

Er wordt bijgevolg niet verwacht dat er ten gevolge van het project een wijziging naar een lagere klasse zal 

optreden en het bereiken van de vooropgestelde toestand in gevaar wordt gebracht. 

9.3 Cumulatieve effecten 

9.3.1 Kaaimuur 

De omgevingsvergunningsaanvraag (met project-MER) voor de aanleg van de kaaimuur door het 

Havenbedrijf Antwerpen werd goedgekeurd. 

9.3.1.1 Tijdens aanlegfase  

De aanlegfase van de kaaimuur ter hoogte van het kanaaldok B2, tussen insteekdokken 1 en 2, zal 

overlappen met de aanlegfase van Project One. Tijdens de aanlegfase van beide projecten kunnen 

cumulatieve effecten optreden ten gevolge van de uit te voeren bemalingen. In het kader van het project van 

de kaaimuur werd een bemalingsstudie opgemaakt door SBE (02/06/2020). De constructie van de kesp voor 

de kaaimuur van type 1 en type 2 vereist een uitgravingsdiepte van 3,4 m TAW voor de landzijde en 2,8 m 

TAW voor de waterzijde. De bemaling wordt opgedeeld in 3 zones, in functie van het al dan niet potentieel 

aantreffen van verontreinigd grondwater binnen een omgeving van ca. 30 m naast de toekomstige bouwput. 

Binnen deze afstand kan een damwand of een retourcircuit worden voorzien. Omwille van de gefaseerde 

uitvoering van de werken, is het onwaarschijnlijk dat de bemalingen in de 3 bemalingszones gelijktijdig actief 

zullen zijn voor een langere periode. 

De invloedstraal van de bemaling van aquifer 1 aan landzijde valt nagenoeg samen met de afstand tot de 

damwand.  
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Bij de aanleg van de kaaimuur worden reeds maatregelen genomen om mogelijke effecten op de omgeving 

te beperken. De bemaling voor de kaaimuur wordt geïsoleerd d.m.v. een damwand of er wordt een 

retourbemaling toegepast, er worden bijgevolg geen effecten verwacht buiten deze wand. Er zijn bijgevolg 

geen cumulatieve effecten te verwachten met de bemaling voor de aanleg van Project One. 

9.3.1.2 Tijdens exploitatiefase  

Zodra de bouw van de kaaimuur afgewerkt is, zal hij in gebruik genomen worden ten behoeve van de 

verdere aanlegwerken van Project One. Op dat ogenblik worden geen cumulatieve effecten verwacht; er zal 

immers geen lozing van afvalwater zijn ten gevolge van de exploitatie van de kaaimuur.  

De impact van de aanwezigheid van deze nieuwe kaaimuur werd in voorliggend MER voor Project One 

meegenomen in de referentiesituatie. In het grondwatermodel werd reeds rekening gehouden met de 

aanwezigheid van deze kaaimuur en met de voorziene drainage t.h.v. Insteekdok 1. De effecten op het 

grondwatersysteem werden in de referentiesituatie opgenomen. Cumulatieve effecten werden dus reeds 

mee beoordeeld in het model. 

9.4 Milderende maatregelen 

In de aanlegfase: 

• Het aanleggen van de nodige infiltratievoorzieningen voor het bemalingswater en/of het aanbrengen van 

damwanden of equivalente techniek. 

• Zuiveren van het verontreinigde opgepompte bemalingswater conform de vooropgestelde lozingsnormen 

vooraleer dit terug te infiltreren of te lozen.   

• De voorziene monitoring en controle van de waterzuivering en van de bemaling ter hoogte van de 

bemalingszones uitvoeren. Het monitoringplan wordt gegeven in de hydrogeologische studie, 

incl. bemalingsnota, bij de omgevingsvergunningaanvraag. 

• De effectieve beïnvloeding tijdens de bemalingswerken opvolgen door monitoring van de 

grondwaterstandsverlaging en een monitoring van de zettingen, grondwaterverontreiniging en verzilting. 

De monitoring zal besproken worden in de hydrogeologische studie, incl. bemalingsnota, die bij de 

vergunningsaanvraag zal gevoegd worden. 

In de exploitatiefase - oppervlaktewater: 

Binnen Project One worden o.a. reeds volgende preventieve maatregelen voorzien om de impact op de 

ontvangende waterlichamen te limiteren: 

• het gebruik van deminwater in de koelcircuits in plaats van louter stadswater, hierdoor wordt het 

waterverbruik en het afvalwaterlozingsdebiet aanzienlijk gereduceerd; 

• het hergebruik van hemelwater als koelwater en voor sanitaire toepassingen; 

• het scheiden en voorbehandelen van specifieke afvalwaterstromen bij de bron en het op de gepaste wijze 

behandelen van verschillende soorten afvalwater (zie § 9.2.4.2);  

• het mogelijk verontreinigd hemelwater wordt afzonderlijk opgevangen in het first flush en second flush 

bekken, zodat het vervolgens – als de kwaliteit voldoet – kan aangewend worden als koelwater; 

• streng toezien op toepassing van “good housekeeping”: 

• het schoonhouden van de productie-installaties en omliggende locaties 

• de afvalwaterstromen worden aan de bron gescheiden en naar het desbetreffend afvoersysteem 

geleid om deze op de gepaste wijze af te voeren en te zuiveren;  

• het gebruik van ClO2 ter vervanging van NaOCl, waardoor de contaminant AOX in het effluent vermeden 

wordt; 

• het gebruik van aangepaste additieven (anti-corrosie, anti-fouling-middelen) in de koelwatersystemen;  

• het installeren van een voorzuivering, een primaire, secundaire en tertiaire zuivering, waarbij de 

secundaire zuivering een biologisch behandelingsproces is (zie § 9.2.4.2); 

• het voorzien van voldoende buffercapaciteit in de waterzuivering; 

• afvalwaterstomen die niet voldoen aan de specificaties conform de verwerking in de WZI worden 

opgevangen in de off-spec tank; 

• voorzien van een monitoringsysteem van de afvalwaterzuiveringsinstallatie vanuit zowel de plaatselijke 

als de centrale controlekamers: 
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• op de inkomende afvalwaterstromen (online: ph, temperatuur, debiet, TOC, zwevende stoffen, 

zuurstofverbruik); 

• op het effluent van de afvalwaterstromen (online: ph, temperatuur, TOC, zwevende stoffen, debiet; op 

dagbasis: totaal N); 

• met duidelijke afspraken naar interne drempelwaarden (bv. debiet, temperatuur, pH, TOC, turbiditeit 

als indicator voor zwevende stoffen) voor elk van de inkomende afvalwaterstromen naar de 

waterzuiveringsinstallatie; 

• webgebaseerd dashboard (sterk visueel georiënteerd platform), toegankelijk voor alle relevante 

"partners" voor communicatie van de online info van de verschillende inkomende afvalwaterstromen, 

de efficiëntie van de WZI en de concentraties van het uitgaande effluent; in functie van de 

ondersteuning van een responsieve, pro-actieve houding; 

• verder zal een systeem van “scenario-respons” kaarten met specifieke instructies ontwikkeld worden voor 

de WZI-beheerders. Een performant systeem van “lessons learned” management (zowel over identificatie 

van verbetermogelijkheden, als implementatie en opvolging) zou deze aanpak moeten ondersteunen. 

Vergelijkbare aanpak moet voorzien worden bij de bron van de afvalwaterstromen, om ook aan de “bron-

zijde” terug te kunnen koppelen (proces-aanpak); 

• verbetering van de performantie van de afscheiders en vermindering van de waterbelasting door: 

• een continue en evenwichtige hydraulische stroming door de installatie te handhaven o.a. door het 

voorzien van een voldoende grote verzameltank, gecombineerd met de noodzakelijke procescontrole 

om te allen tijde voldoende buffercapaciteit te realiseren; 

• voorzieningen treffen (d.m.v. bijdosering) om de nutriëntenconcentratie waar nodig aan te passen om 

optimale omstandigheden in de biologische zuiveringsinstallaties te handhaven;   

• voorzien van bewakings- en controlemaatregelen om te voorkomen dat het koelwater wordt verontreinigd 

in de proceswarmtewisselaars.  Passende maatregelen zijn onder meer: 

• hoogwaardige koelbuizen/plaatmaterialen om corrosie te voorkomen; 

• kwaliteitsborging en inspectie van warmtewisselaars tijdens de bouw;  

• adequaat preventief onderhoud, en;  

• online-monitoring (van TOC) op de aanwezigheid van verontreinigingen in het koelwater; met 

onmiddellijke actie als deze worden gedetecteerd; 

• het minimaliseren van VOS-emissies naar de vrijgekomen dampen ter hoogte van de opeenvolgende 

behandelingsstappen in het afvalwatersysteem door: 

• een zo groot mogelijk deel van de fysico-chemische delen van de afvalwaterzuiveringsinstallatie te 

overkappen, waarbij de vluchtige componenten gecollecteerd worden om in een naverbrander te 

verwerken; 

• de dampen van de biologische waterzuiveringsstappen naar een biogaswasser te sturen om de 

geurende verbindingen en eventueel resterende VOS te verwijderen. Dit wordt besproken in 

Hoofdstuk 7 Lucht; 

• installatie van online procesmonitoringsapparatuur in de hele fabriek om productstromen en risico op 

belangrijke verontreinigingen tijdig te registreren en te melden aan de autoriteiten (in geval van een 

incident). Deze online systemen worden uitgerust met alarmen om de operators te waarschuwen als 

bepaalde operationele parameters buiten een bepaald bereik stijgen. 

In de exploitatiefase - grondwater: 

• er worden lekdetectiesystemen voorzien op de tanks; 

• de zones waar de kans op morsen het grootst is, worden gebundeld of afgedekt; er wordt een 

vloeistofdichte ondergrond voorzien. Gemorste vloeistoffen binnen deze zones worden opgevangen en 

afgevoerd door derden;  

• tanks met milieubelastende vloeistoffen worden voorzien van inkuipingen met vloeistofdichte vloeren en -

wanden. Er worden systemen voorzien om de afdichtingen te controleren; 

• tanks worden ontworpen zodat voorkomen wordt dat er koolwaterstoffen in het grondwater terechtkomen. 

Naast het ontwerp, het operationele beheer en de prestaties, zal het onderhoud, de inspectie en het 

herstel van de tanks van cruciaal belang zijn om aan deze eis te voldoen; 

• de inkuiping zal een zodanige beschikbare capaciteit hebben dat ze in staat is om zowel mogelijke lekken 

van brandbare/gevaarlijke vloeistoffen, en waar van toepassing blus- en koelwater, een schuimlaag, 

hemelwater en windgolven op te vangen. De capaciteit voor opvang van bluswater, koelwater en schuim 

worden bepaald volgens een code van goede praktijk; 

• laad- en loszone voor gevaarlijke producten zullen uitgerust worden met een vloeistofdichte verharding 

en afvoer naar een opvangput of naar de riolering voor oliehoudend afvalwater (naar WZI). 
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9.5 Elementen voor de watertoets 

De watertoets vormt één van de algemene instrumenten van het Decreet betreffende het integraal 

waterbeleid van 18/07/2003. Doel van de watertoets is in hoofdzaak het ontstaan van schadelijke effecten op 

watersystemen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en als dat niet kan, om de schadelijke effecten 

te herstellen.  

In art. 3, 17° van het decreet wordt het begrip ‘schadelijk effect’ als volgt omschreven: ieder betekenisvol 

nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of 

bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede 

effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en 

bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de 

mens, op de fauna, de flora, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, 

alsmede de samenhang tussen één of meerdere van deze elementen.  

Alle vergunningsplichtige ingrepen met een potentieel schadelijk effect op watersystemen zijn onderworpen 

aan de watertoets. Voorbeelden zijn ingrepen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is en die een 

effect hebben op de kwaliteit of de kwantiteit van het oppervlaktewater of het grondwater. 

Voor vergunningsplichtige activiteiten, plannen of programma’s die onderworpen zijn aan de 

milieueffectenrapportage geschiedt de analyse van het al dan niet optreden van een schadelijk effect en de 

op te leggen voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, in dit 

rapport. 

De watertoets moet uitgevoerd worden door de overheid. In dit hoofdstuk worden de nodige elementen 

aangereikt voor de uitvoering van de watertoets.  

9.5.1 Informatie voor de uitvoering van de watertoets 

Hierna worden de nodige elementen vermeld voor de uitvoering van de watertoets door de overheid. Om 

deze taak voor de overheid te vereenvoudigen wordt dezelfde opeenvolging/terminologie gebruikt als in de 

bijlagen bij het Besluit tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets.  

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke items in het kader van dit project relevant zijn voor de 

watertoets.  

Tabel 9-35: Relevante items in het kader van de watertoets 

Vraagstelling Antwoord 

Wordt in het project een stuk grond verkaveld ? Nee 

Worden in het project gebouwen voorzien ? Ja 1 

Worden in het project ondergrondse constructies voorzien ? Ja 2 

Worden in het project verhardingen voorzien Ja 1 

Is de lozing op het rioleringsstelsel, oppervlaktewater of grondwater een 

ingedeelde ingreep ? 
Ja 3 

Wordt in het project een bijkomende buffer- of infiltratievoorziening voor de 

opvang van oppervlakte- en hemelwater voorzien ? 
Ja 1 

Wordt in het project bodemvreemd materiaal opgeslagen of gestort ? Nee 

Wordt in het project een vegetatiewijziging doorgevoerd ? Ja 4 

Wordt in het project het reliëf van het terrein gewijzigd (ophoging, uitdieping, 

uitgraving of aanvulling) ? 
Ja 5 
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Vraagstelling Antwoord 

Is de grondwaterwinning een ingedeelde ingreep ? Ja 6 

Wordt door de uitvoering van het project een nieuw knelpunt voor vismigratie 

gecreëerd of wordt er een bestaand knelpunt in stand gehouden ? 
Nee 

Worden door de uitvoering van het project de mogelijkheid voor migratie van 

fauna op de oever, of de mogelijkheid voor de fauna om uit het water te geraken 

beperkt ? 

Nee 

Wordt door de uitvoering van het project de structuurkwaliteit van de waterloop 

aangetast ? 
Nee 

1. In het kader van het project worden gebouwen en verhardingen voorzien. Het hemelwater van de 

gebouwen en van een deel van de verharde oppervlakken wordt zo maximaal mogelijk opgevangen en 

ingezet als koelwater en sanitair water. De overloop van het overschot aan hemelwater gaat naar het 

Kanaaldok.   

2. Ondergrondse constructies zijn beperkt tot enkele opvangputten en verder paalfunderingen en leidingen. 

3. Project One zal het gezuiverd afvalwater lozen in de Schelde. De worst case impact van de geplande 

lozing in de Schelde is berekend op basis van de gevraagde lozingsnormen in de geplande situatie. De 

berekening werd uitgevoerd in § 9.2.4.3. Op basis van de VMM-rekentool werd besloten dat de lozing van 

Project One geen achteruitgang veroorzaakt van de toestand van het waterlichaam. De impact is 

verwaarloosbaar (0).  

4. Tijdens de aanlegfase zal de bestaande vegetatie verdwijnen. Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 11 

Biodiversiteit. 

5. Enkele delen van het terrein zullen opgehoogd worden. Dit werd meegenomen in het grondwatermodel en 

besproken in § 9.1.4.1. 

6. Tijdens de aanlegfase zullen bemalingen plaatsvinden voor het bouwen van enkele ondergrondse 

constructies (zie § 9.1.3.2.3). Diepere uitgravingen worden in een gesloten bouwput uitgevoerd. Enkele 

zones van het terrein zullen opgehoogd worden en in zones K en L kan er mogelijk een drainagesysteem 

voorzien worden, dat tijdens de winter het overtollig grondwater afvoert.  

9.6 Besluit 

9.6.1 Grondwater 

9.6.1.1 Aanlegfase 

Verschillende ingrepen kunnen aanleiding geven tot wijzigingen van infiltratie en grondwaterkwantiteit:  

• Vegetatieverwijdering: bij verwijdering van de bomen en vegetatie zal de component transpiratie 

gedeeltelijk verdwijnen. Hierdoor zal de infiltratie toenemen op voorwaarde dat de bodem niet volledig 

dichtgeslempt is ten gevolge van structuurbederf en verdichting, of bebouwd/verhard wordt. Ná de 

terreinvoorbereiding zal de verdere ontwikkeling van het projectgebied met aanleg van (al dan niet 

tijdelijke) verharde oppervlakken van de wegenis, werfzones en werfketen resulteren in een lokaal 

verdrogend effect dat zich vertaalt in een lagere grondwaterspiegel. Er zal rekening gehouden worden 

met de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen. De impact wordt beoordeeld als beperkt negatief (-1). 
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• Beperkte bronbemaling voor de proefsleuven: gedurende de voorbereidingswerken dienen proefsleuven 

gegraven te worden. Voor de uitgraving van een aantal van deze proefsleuven wordt een beperkte, 

tijdelijke bronbemaling uitgevoerd. Het opgepompte water zal indien nodig worden gezuiverd met een 

mobiele waterzuiveringsinstallatie, alvorens het over het terrein te laten vloeien, waardoor het uiteindelijk 

terug in de grond zal kunnen infiltreren. Het effect op de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit wordt 

verwaarloosbaar (0) geacht. 

• Tijdens de constructie zijn er tijdelijke bemalingen noodzakelijk voor diverse werken onder het maaiveld 

(funderingen, ondergrondse leidingen, opvangputten, bekkens, …). Het grondwater dient verlaagd te 

worden tot 0,5 m onder de benodigde uitgravingsdiepte. Het bemalingsscenario zonder preventieve 

maatregelen heeft negatieve effecten tot gevolg op de verplaatsing van de grondwaterverontreinigingen 

en mogelijke bodemzettingen. Daarom worden preventieve maatregelen voorzien, nl. het voorzien van 

infiltratievoorzieningen en/of damwanden of equivalente techniek. Door deze voorziene preventieve 

maatregelen worden de secundaire effecten die kunnen optreden ten gevolge van de bemaling 

gereduceerd. Er worden – ten gevolge van deze voorziene maatregelen – geen negatieve effecten 

verwacht naar bodemzettingen, op verzilting, op het aantrekken van grondwaterverontreinigingen van de 

naburige percelen of op het natuurgebied Galgenschoor. Op de naburige grondwaterwinningen in de 1e 

aquifer is het effect beperkt negatief (-1), op de grondwaterwinningen in de 2e aquifer is het effect 

verwaarloosbaar (0). Ook wordt verwacht dat het grondwaterpeil zich na de bemalingswerken zal 

herstellen. De impact op de wijziging van de grondwaterkwantiteit wordt als beperkt negatief (-1) 

beoordeeld. 

Grondwaterkwaliteit 

Tijdens de werkzaamheden kan accidentele bodem- en grondwaterverontreiniging optreden ten gevolge van 

lekken in (brandstof)leidingen of morsverliezen van voornamelijk olie en/of brandstoffen tijdens het gebruik 

en het onderhoud van het machinepark op de werf. Dit wordt besproken in Hoofdstuk 8 Bodem. We 

verwijzen hiervoor naar dit hoofdstuk.  

9.6.1.2 Exploitatiefase 

Bij de aanleg van het terrein zullen de maaiveldniveaus binnen Project One gewijzigd worden. In enkele 

zones worden er momenteel hoge grondwaterpeilen opgemeten in de winter. Om te vermijden dat er delen 

van het terrein in de winter zouden overstromen, worden enkele zones opgehoogd tot 25 cm boven het 

maximale grondwaterpeil. Tevens wordt er in enkele zones een drainagesystemen voorzien. Ter hoogte van 

de nieuwe kaaimuur aan het Kanaaldok is er ook een drainagesysteem opgenomen langs het Insteekdok 1, 

net boven het waterniveau van het Kanaaldok; dit drainagesysteem is meegenomen in de referentiesituatie. 

Ook ten gevolge van de aanleg van verhardingen kunnen effecten ontstaan op de grondwaterkwantiteit. De 

toenemende verharding van het grondoppervlak kan resulteren in een lokaal verdrogend effect dat zich 

vertaalt in een lager grondwaterpeil. 

Voor de exploitatiefase van Project One (met gewijzigd maaiveldniveau, het drainagesysteem, de 

wijzigingen in verhardingsgraad van het terrein) werden de grondwaterpeilen gemodelleerd m.b.v. het 

grondwatermodel. Er wordt geen wijziging verwacht in het globale grondwaterstromingspatroon ten gevolge 

van de ontwikkeling van Project One. De pump and treat installatie van Vesta zorgt nog steeds voor een 

lokale depressie in de grondwaterstand. Vermits er geen impact verwacht wordt in het 

grondwaterstromingspatroon tijdens de exploitatiefase, zullen de aanwezige grondwaterverontreinigingen 

niet beïnvloed worden. Door de realisatie van Project One zal er een grondwaterverlaging optreden in het  

zuidelijk deel van het projectgebied (de zone met een verlaging groter dan 5 cm heeft een noord-zuid lengte 

van ca. 1 020 m); dit is voornamelijk het gevolg van een verminderde grondwatervoeding. De 

grondwaterverlaging blijft echter beperkt en heeft geen secundaire effecten tot gevolg. De impact wordt 

beoordeeld als beperkt negatief (-1).  
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9.6.2 Oppervlaktewater 

9.6.2.1 Aanlegfase 

• Het hemelwater van de daken van de kantoorcontainers zal opgevangen worden en ingezet worden als 

sanitair water. Er zal voldaan worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening door plaatsing 

van een hemelwaterput met hergebruik voor sanitair en een infiltratiebekken voor de overloop van de 

hemelwaterput. Al het sanitair afvalwater en potentieel vervuild hemelwater in de aanlegfase zal worden 

opgevangen in septische putten; deze worden geleegd door middel van een vacuümtankwagen en 

worden afgevoerd naar een externe locatie om te worden behandeld.  

• De tanks en pijpleidingen zullen na de bouw onder druk worden getest om de mechanische integriteit van 

de lasverbindingen aan te tonen en om de lekdichtheid te garanderen vóór de inbedrijfstelling. De test 

vereist grote hoeveelheden hydrotestwater. Er zal hiervoor stadswater gebruikt worden. Dit water zal niet 

chemisch behandeld worden, zodat het in het Kanaaldok kan geloosd worden. 

• Een deel van het bemalingswater, zal (na zuivering) geloosd worden in het Kanaaldok. De worst case 

impact van de lozing van het bemalingswater op basis van de lozingsnormen is verwaarloosbaar (0). 

9.6.2.2 Exploitatiefase 

De watervoorziening voor Project One wordt vnl. aangeleverd via stadswater (gem. verbruik ca. 367 m³/h), 

deminwater (gem. ca. 333 m³/h) en hemel- en drainagewater (20 m³/h). Door het gebruik van deminwater in 

de koelcircuits in plaats van stadswater wordt het waterverbruik aanzienlijk gereduceerd. Het grootste deel 

van het verbruikte water verdampt en komt in de atmosfeer terecht (gem. ca. 646 m³/h). Het mogelijk 

verontreinigd hemelwater ondergaat een controle, waarna het ofwel als niet-verontreinigd hemelwater kan 

worden gerecupereerd, ofwel, bij verontreiniging, naar de waterzuivering wordt geleid, Het niet-verontreinigd 

hemelwater wordt hergebruikt als koelwater en voor sanitaire toepassingen. Voor het zuidelijk deel van het 

projectgebied wordt 52% van het hemelwater hergebruikt, 34% zal infiltreren en 14% wordt afgevoerd naar 

het Kanaaldok. Er worden geen overstromingsrisico’s verwacht ten gevolge van de bijkomende 

verhardingen. 

Het afvalwater zal gezuiverd worden in de industriële waterzuivering die voorzien wordt op het terrein van 

Project One. In de industriële waterzuivering wordt het procesafvalwater, de koelwaterspui alsook het 

sanitair afvalwater en verontreinigd hemelwater verwerkt.  

De afvalwaterzuivering van Project One bestaat uit de volgende onderdelen: 

• de voorbehandeling van de spent caustic afvalwaterstoom, waarbij specifieke contaminanten verwijderd 

zullen worden, zodat het voorbehandelde afvalwater effectiever kan verwerkt worden, samen met de 

andere stromen, in de algemene waterzuivering; 

• de centrale waterzuivering bestaat uit : een primaire zuivering (buffertanks, olieafscheider en dissolved 

gas flotation), een secundaire biologische zuivering, en een tertiaire zuivering om een (nog) betere 

kwaliteit van het geloosde effluent te bekomen.   

Het gezuiverd afvalwater wordt geloosd in de Schelde met een normaal debiet van 74 m³/h. In worst case 

omstandigheden kan het lozingsdebiet oplopen tot 246 m³/h, dit komt echter max. in 5% van de tijd voor. De 

worst case impact van de lozing van Project One op basis van de lozingsnormen is verwaarloosbaar (0).  

De hydraulische impact van de lozing op de Schelde wordt als verwaarloosbaar beoordeeld. Op het 

Kanaaldok is de hydraulisch impact ten gevolge van de afvoer van het niet-verontreinigd hemelwater 

eveneens verwaarloosbaar (0). 

Er worden geen polluenten verwacht die een significant effect op de onderwaterbodem zullen hebben. Het 

effect is verwaarloosbaar (0). 
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10 MOBILITEIT 

10.1 Methodologie 

In onderstaand hoofdstuk wordt het gedeelte mobiliteit uitgewerkt in het kader van het MER. Dit 

hoofdstuk bestaat in hoofdlijnen uit 3 onderdelen waarin de impact tijdens zowel de aanleg- als de 

exploitatiefase onderzocht wordt. Bijkomend wordt ook naar de cumulatieve effecten van de bouw 

van de kaaimuur en de nutswerken van Elia en Waterlink onder de Scheldelaan gekeken. Tot slot 

worden de impact van de (nog niet vergunde) werken in het kader van de Oosterweelverbinding en 

het complex project ECA als ontwikkelingsscenario’s bestudeerd.  

Hieronder wordt aangegeven op welke manier te werk wordt gegaan om de effecten van Project One 

te bestuderen en beoordelen.  

10.1.1 Referentiesituatie 

In eerste instantie wordt de bestaande toestand beschreven. Deze dient als referentiesituatie. In het 

bereikbaarheidsprofiel worden de weginfrastructuur, de bestaande netwerken (openbaar vervoer, 

wegencategorisering, fietsnetwerk) en de huidige verkeersintensiteiten beschreven. Daarnaast wordt 

het huidige mobiliteitsprofiel en het actuele parkeeraanbod besproken van de bedrijven waarvan de 

aansluiting op de Scheldelaan zal worden beïnvloed door Project One (Gunvor, IMB, Inovyn en 

Vesta). Hoewel er in het kader van Project One geen bijkomend verkeer de inrit naar Inovyn of IMB 

zal gebruiken (zowel tijdens aanleg- als exploitatiefase), worden deze bedrijven en hun actuele 

verkeersstromen toch mee geanalyseerd. Het verkeer van en naar de site Gunvor (i.k.v. werfverkeer) 

en van en naar site Project One zal namelijk de tussenliggende kruispunten wel belasten als 

doorgaand verkeer.  

10.1.2 Aanlegfase 

Vervolgens wordt het mobiliteitsprofiel voor de aanlegfase opgemaakt. Er wordt een inschatting 

gemaakt van de toename van het verkeer en eventuele infrastructurele aanpassingen. Hiervoor wordt 

beroep gedaan op gegevens verkregen van IOB. Het gaat hierbij om volgende gegevens (niet-

limitatief): 

• Aantal verwachte arbeiders (aanlegfase); 

• Aanwezigheidspercentage; 

• Keuze vervoerswijze van deze arbeiders (per wagen, gemeenschappelijk vervoer, met de fiets, 

…); 

• Verdeling van het vertrekkend en het aankomend verkeer over de dag (uur van vertrek/aankomst); 

• Aantal vrachtwagens per dag en per uur;  

• Verdeling van de verkeersstromen. 

Voor het overige wordt beroep gedaan op kengetallen of op aannames. Deze worden telkens duidelijk 

aangegeven. Op basis van het mobiliteitsprofiel worden de verschillende effecten op het wegverkeer 

beschreven en beoordeeld. Volgende effectgroepen worden besproken voor de aanlegfase:  

a. Verkeersgeneratie; 

b. Verkeersveiligheid; 

c. Gemotoriseerd verkeer – afwikkeling wegsegmenten en netwerk;  

d. Gemotoriseerd verkeer – afwikkeling kruispunten; 

e. Gemotoriseerd verkeer – parkeren personenwagens; 

f. Gemotoriseerd verkeer – parkeren vrachtwagens. 
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Finaal wordt afgesloten met een conclusie en worden (wenselijke) aanbevelingen, milderende en 

flankerende maatregelen voorgesteld. Daarmee kunnen de mogelijke negatieve effecten van de 

aanlegfase beperkt of voorkomen worden.  

Telkens wordt aangegeven voor welk negatief effect de maatregel wordt voorgesteld, of hij al dan niet 

noodzakelijk of eerder wenselijk is en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering/organisatie van de 

maatregel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen organisatorische maatregelen en infrastructurele 

maatregelen. 

Flankerende maatregelen omvatten mogelijke ingrepen aan de wegenis die voornamelijk de 

verkeersveiligheid en de doorstroming op en rond de Scheldelaan in het algemeen ten goede kunnen 

komen. Het zijn maatregelen die sterk afhankelijk zijn van de ambities van de wegbeheerder en die 

Project One op zichzelf niet kan realiseren. Project One treedt hiervoor reeds in overleg met de 

wegbeheerder. 

10.1.3 Exploitatiefase 

Tot slot wordt het mobiliteitsprofiel voor de exploitatiefase voor Project One opgemaakt. Er wordt een 

inschatting gemaakt van de toename van het verkeer door Project One en eventuele infrastructurele 

aanpassingen. Hiervoor wordt beroep gedaan op gegevens verkregen bij IOB. Het gaat hierbij om 

volgende gegevens (niet limitatief): 

• Aantal verwachte werknemers (exploitatiefase); 

• Aanwezigheidspercentage; 

• Keuze vervoerswijze van deze werknemers (per wagen, gemeenschappelijk vervoer, met de fiets, 

…); 

• Bezettingsgraad van de wagen;  

• Verdeling van het vertrekkend en het aankomend verkeer over de dag (uur van vertrek/aankomst); 

• Aantal bezoekers, keuze vervoerswijze, uur van aankomst/vertrek; 

• Aantal vrachtwagens per dag en per uur;  

• Verdeling van de verkeersstromen. 

 
Voor het overige wordt beroep gedaan op kengetallen of op aannames. Deze worden telkens duidelijk 

aangegeven. Op basis van het mobiliteitsprofiel worden opnieuw de verschillende effecten op het 

wegverkeer beschreven en beoordeeld. Volgende effectgroepen worden besproken voor de 

exploitatiefase:  

a. Verkeersgeneratie; 

b. Verkeersveiligheid; 

c. Gemotoriseerd verkeer – afwikkeling kruispunten; 

d. Gemotoriseerd verkeer – parkeren personenwagens; 

e. Gemotoriseerd verkeer – parkeren vrachtwagens. 

 
De effectgroep ‘Gemotoriseerd verkeer – afwikkeling wegsegmenten” wordt in deze fase niet 

bestudeerd.  De toename van verkeer zal namelijk geen impact hebben op de afwikkeling van de 

wegsegmenten, maar wel op de afwikkeling van de kruispunten.  

Finaal wordt afgesloten met een conclusie en worden (wenselijke) aanbevelingen, milderende en 

flankerende maatregelen voorgesteld. Daarmee kunnen de mogelijke negatieve effecten van de 

exploitatiefase beperkt of voorkomen worden.  
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Telkens wordt aangegeven voor welk negatief effect de maatregel wordt voorgesteld, of hij al dan niet 

noodzakelijk of eerder wenselijk is en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering/organisatie van de 

maatregel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen organisatorische maatregelen en infrastructurele 

maatregelen. 

Flankerende maatregelen omvatten mogelijke ingrepen aan de wegenis die voornamelijk de 

verkeersveiligheid en de doorstroming op en rond de Scheldelaan in het algemeen ten goede kunnen 

komen. Het zijn maatregelen die sterk afhankelijk zijn van de ambities van de wegbeheerder en die 

Project One op zichzelf niet kan realiseren. Project One trad hiervoor reeds in overleg met de 

wegbeheerder. 

10.1.4 Beoordelingskader 

Ter beoordeling van de invloed van het project (aanleg- en exploitatiefase) op het vlak van mobiliteit 
zal onderstaand significantiekader toegepast worden. De uiteindelijke negatieve scores worden 
gekoppeld aan milderende maatregelen. 

 

Tabel 10-1: Significantieanalyse en beoordelingskader  

Significantieniveau  Weergave  Beoordelingskader 

Aanzienlijk negatief 

effect  
-3 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 

maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken 

ervan dient dit gemotiveerd te worden.  

Negatief effect  -2 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 

maatregelen, te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken 

ervan dient dit gemotiveerd te worden.  

Beperkt negatief 

effect  
-1 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar 

indien de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven 

dat er zich een probleem kan stellen dan dient de deskundige over 

te gaan tot voorstellen van milderende maatregelen. Bij het 

ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.  

Verwaarloosbaar 

effect  
0 Verwaarloosbaar 

Beperkt positief 

effect  
+1 Positief  

Positief effect  +2 Zeer positief  

Aanzienlijk positief 

effect  
+3 Uitgesproken positief 

 

Voor een beschrijving van de 7-delige schaal die wordt gehanteerd in bovenstaande 

significantiekaders en de negatieve scores gekoppeld aan de milderende maatregelen, wordt 

verwezen naar § 5.3. 
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10.2 Referentiesituatie 

De beschrijving van de referentiesituatie omvat de beschrijving van de huidige toestand. In het 

bereikbaarheidsprofiel worden de weginfrastructuur, de bestaande netwerken (openbaar vervoer, 

wegencategorisering, fietsnetwerk) en de huidige verkeersintensiteiten beschreven. Daarnaast wordt 

het huidige mobiliteitsprofiel van omliggende bedrijven besproken. Tot slot wordt ook het actuele 

parkeeraanbod besproken.  

10.2.1 Bereikbaarheidsprofiel: Verkeers- en vervoersstructuur – 

bestaande toestand 

10.2.1.1 Langzaam vervoersnetwerk 

Planologische achtergrond bestaande toestand 

Langs de Scheldelaan loopt een fietsroute die is opgenomen in het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk (BFF). Deze fietsinfrastructuur wordt aangeduid als conform.  

De dichtstbijzijnde fietsostrade is de F12, tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom. Deze is zo’n 2,5 km 

verwijderd van de site. Via een fietsverbinding, eveneens opgenomen in het BFF, over de Lillobrug 

wordt de fietsinfrastructuur langs de Scheldelaan verbonden met fietsostrade F12. De Lillobrug is 

echter in restauratie en dus gesloten voor alle verkeer. Volgens de huidige planning zou de brug 

heropenen in september 2023. Fietsers kunnen tot dan gebruik maken van de Fietsbus als alternatief 

om het Kanaaldok te kruisen. Op langere termijn wordt in kader van het project Tijsmanstunnel ook 

nagedacht over een nieuwe fietsverbinding.  

 
Figuur 10-1: BFF Provincie Antwerpen (Bron: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digitale-
kaarten.html,, 2021)  

 

De fietsinfrastructuur langs de Scheldelaan is eveneens opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk 

(knooppunten 92-95). 
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Figuur 10-2: Fietsknooppuntennetwerk (www.fietsnet.be, 2021)  

 

Voorlopig zijn er geen publieke fietsdeelsystemen beschikbaar in het havengebied. Echter zijn er 

plannen om het deelsysteem Vélo uit te breiden naar het havengebied. Hier is nog niets concreets 

over beslist.  

Infrastructurele toestand bestaande toestand 

Er zijn geen voetpaden aanwezig langs de Scheldelaan ter hoogte van het projectgebied.  

Tussen het Tijsmanscomplex en de site Inovyn loopt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de 

westelijke zijde van de Scheldelaan. Ter hoogte van Inovyn is een door verkeerslichten beveiligde 

fietsoversteek (verkeerregelinstallatie (VRI) op vraag) aanwezig. Vanaf daar loopt het 

dubbelrichtingsfietspad aan de oostelijke zijde van de Scheldelaan door in noordelijke richting. 

Tussen de site Vesta en OTSA loopt eveneens een dubbelrichtingsfietspad aan de oostelijke zijde 

van de Scheldelaan, dit ter ontsluiting van de sites Vesta, Bayer en OTSA. Op drie locaties zijn er 

oversteken voorzien tussen dit fietspad aan de oostelijke zijde en het fietspad aan westelijke zijde (zie 

locaties 2, 3 en 4 aangeduid op kaart). De oversteek ter hoogte van de site OTSA is beveiligd door 

middel van verkeerslichten. Op de overige twee oversteken (tussen Bayer en Vesta en tussen I-hub 

en Havencentrum) wordt de Scheldelaan plaatselijk gereduceerd van 2x2 rijstroken tot 2x1 rijstrook, 

waardoor de oversteek voor fietsers wordt vergemakkelijkt.  
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Figuur 10-3: Overzichtskaart met aanduiding van fietspaden, fietsoversteken en kruispunten (kaart google) 

 

Het fietspad aan de westzijde van de Scheldelaan loopt grotendeels conflictvrij, aangezien er geen 

bedrijfstoegangen zijn aan deze zijde. Het plaatselijke fietspad aan de oostzijde conflicteert met 

verschillende bedrijfstoegangen. 



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

10-7 

 

Figuur 10-4: Rijstrookreductie met fietsoversteek op de Scheldelaan – tussen Vesta en Bayer  

 

Lillobrug (over het Kanaaldok) is in principe voornamelijk een spoorbrug, waar ook de mogelijkheid is 

voor fietsers om deze brug te gebruiken. Echter heeft scheepvaart hier prioritaire voorrang, waardoor 

de brug meestal open staat en enkel gesloten wordt voor spoorverkeer. De Lillobrug is reeds enige 

tijd in restauratie en daardoor permanent geopend voor scheepvaart (en dus niet bruikbaar voor 

treinverkeer en fietsers). Het Havenbedrijf zet daarom de gratis Fietsbus in.  

Voor een overzicht van gecombineerde vervoerssystemen zoals I-bus, Waterbus en Fietsbus, wordt 

verwezen naar § 10.2.1.3.  

Er zijn tot slot geen Vélo-stations of andere deelsystemen aanwezig in de ruime omgeving van het 

projectgebied.  

10.2.1.2 Openbaar vervoernetwerk 

Aanbod en halte-infrastructuur openbaar vervoer bestaande toestand 

Er zijn geen haltes voor openbaar vervoer aanwezig in de omgeving van de Scheldelaan. De 

dichtstbijzijnde bushalte is gelegen aan de oostzijde van het Kanaaldok op de N180-Noorderlaan. 

Deze halte wordt bediend door buslijn 760 (Station Noorderdokken – Bevrijdingsdok) en is bereikbaar 

met de Fietsbus.  

In de onmiddellijke omgeving van de site zijn geen treinstations aanwezig. De aanwezige 

spoorinfrastructuur is voorbehouden voor goederentransport.  
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Figuur 10-5: Netplan De Lijn (De Lijn, 2021) 

10.2.1.3 Alternatieve collectieve vervoersmodi 

De laatste jaren werden een aantal alternatieve vormen van collectief vervoer in de context van de 

Antwerpse Haven in gebruik genomen. De Fietsbus en de Waterbus zijn daarbij de meest gekende 

en grootste initiatieven. Daarnaast is ook de I-bus al geruime tijd in dienst. Hieronder worden ze 

nader toegelicht, alsook het nut voor Project One geduid.  

10.2.1.3.1 I-bus 

De I-bus of Industry-bus is een initiatief van verschillende grote bedrijven in de Antwerpse Haven. Via 

een onafhankelijke vzw organiseren zij dagelijks en gratis het pendelverkeer van duizenden 

werknemers. Anno 2020 bieden ze 39 routes aan (zoals weergegeven op onderstaande kaart), 

waarmee ze een ruime omgeving rond de Antwerpse Haven bedienen. Elke bus maakt een beperkt 

aantal stops binnen enkele gemeenten, om dan de snelste weg naar de HUB te nemen.  

De HUB is een centrale overstapplaats, gelegen op Rechteroever ten noorden van Tijsmanstunnel 

West, op zo’n 3,5 km van de site van Project One. Daar kunnen werknemers overstappen op 

pendelbussen naar hun respectievelijke werkplek. Aankomst- en vertrektijden zijn op voorhand 

geregeld. Werknemers die wensen gebruik te maken van het systeem, moeten zich op voorhand 

registeren. Per participerend bedrijf is er een verantwoordelijke om alles mee te organiseren en 

werknemers te ondersteunen waar nodig. Enkel werknemers van deelnemende bedrijven kunnen van 

dit systeem gebruik maken. Anno 2021 wordt de I-bus reeds gebruikt door werknemers van IMB. 
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Figuur 10-6: Routes I-bus (http://www.i-bus.be/show_text/show-network, 2021) 

 

10.2.1.3.2 Fietsbus 

De Fietsbus is een initiatief van het Havenbedrijf dat gratis vervoer aanbiedt aan werknemers uit de 

haven en aan recreatieve fietsers. Deze bus rijdt door de Tijsmanstunnel en Liefkenshoektunnel en 

maakt zo het kruisen van de Schelde en het Kanaaldok per fiets een stuk eenvoudiger. Ze heeft 4 

haltes:  

• Waaslandhaven-Noord (Oudedijk) 

• Tolplein 

• Scheldelaan (op zo'n 3,6 km van de site van Project One) 

• Noorderlaan 

 

De Fietsbus rijdt dagelijks, 4x per uur tijdens piekuren, 1x per uur tijdens daluren. Bijkomend voordeel 

t.o.v. de I-bus is dat passagiers hun fiets mee de bus op kunnen nemen. 
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Figuur 10-7: Haltes Fietsbus (Google maps, 2021) 

 

10.2.1.3.3 Waterbus 

De Waterbus is een initiatief van het Havenbedrijf. Hiermee kan men tegen betaling meevaren over 

de Schelde en op verschillende locaties op- of afstappen. Aangezien dit transport erkend is als 

openbaar vervoer, kunnen werkgevers tegemoetkomen in een deel van de abonnementskosten van 

werknemers voor woon-werkverkeer. Op de Waterbus kan men de fiets meenemen.  

De dichtstbijzijnde halte voor werknemers van Project One is halte Lillo, op zo’n 2,8 km van de site, 

ten noorden van Complex Lillo. Tussen 5u en 23u vertrekt er elk half uur een Waterboot richting 

Antwerpen. Deze doet er 60 minuten over om het Steenplein in centrum Antwerpen te bereiken.   
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Figuur 10-8: Haltes De Waterbus (https://www.dewaterbus.be/nl/schelde, 2021) 

10.2.1.4 Gemotoriseerd vervoersnetwerk – kwalitatieve beoordeling 

De site van Project One wordt ontsloten via de 2x2 N101-Scheldelaan. Deze sluit ten zuiden van de 

site via op- en afrittencomplex 12-Lillo in oostelijke richting aan op de Tijsmanstunnel (R2), en 

vervolgens op de A12, de E19 en de ring rond Antwerpen (R1). Via datzelfde complex is er in 

westelijke richting aansluiting op de Liefkenshoektunnel (R2), de E34 en de E17. Ten noorden van de 

site sluit de N101-Scheldelaan via het op- en afrittencomplex 11-Zandvliet aan op de A12.  

De Scheldelaan loopt door Antwerps havengebied en kent geen kruisingen met woonzones en 

scholen. Op onderstaande figuur is Project One gesitueerd t.o.v. de omliggende snelwegen en t.o.v. 

de Scheldelaan. 



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

10-12 

 
Figuur 10-9: Ligging van Project One, macroniveau 

 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen krijgen deze wegen volgende categorisering: 

• N101-Scheldelaan: Primaire weg II 

• R1: Hoofdweg 

• R2: Hoofdweg 

• E17: Hoofdweg 

• E19: Hoofdweg 

• E34: Hoofdweg 

• A12: Hoofdweg 

• Tijsmanstunnel: Hoofdweg 

• Liefkenshoektunnel (betalend): Hoofdweg 

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen worden geen bijkomende wegen 

gecategoriseerd.  

10.2.1.4.1 Bereikbaarheid macroschaal  

In de omgeving van Project One bevinden zich twee cruciale verkeerscomplexen: 

• Op- en afrittencomplex 12 – Lillo op de R2 met aansluiting op de N101-Scheldelaan via: 

• Voorranggeregeld T-kruispunt (1): Dit kruispunt sluit niet rechtstreeks aan op de R2, maar 

voorziet de ontsluiting van de I-bus hub, enkele bedrijventerreinen en het Lilloveer. 

• Lichtengeregeld T-kruispunt (2). 

• Lichtengeregeld T-kruispunt (3). 
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Figuur 10-10: Op- en afrittencomplex 12 – Lillo (Google Earth, 2021) 

 

• Op- en afrittencomplex 11 – Zandvliet op de A12; aansluitingscomplex (aansluitingen 4-7) op de 

N101-Scheldelaan. 

 

Figuur 10-11: Op- en afrittencomplex 11 – Zandvliet (Google Earth, 2021) 

 

Er wordt van uit gegaan dat verkeer uit het zuidelijke en oostelijke deel van het land voornamelijk 

gebruik zal maken van complex 12-Lillo. Dit verkeer komt dan toe via kruispunt (2) en vertrekt via 

kruispunt (3). Verkeer vanuit Antwerpen zelf zal ofwel via de Scheldelaan rijden, ofwel ook via 

complex 12.  

Dit complex zal eveneens gebruikt worden door verkeer vanuit Oost- en West-Vlaanderen en 

Waaslandhaven. Dit verkeer komt dan toe via kruispunt (3) en vertrekt via kruispunt (2).  

 

Verkeer uit het noorden van het land en vanuit Nederland kan complex 11-Zandvliet gebruiken. Dit 

verkeer verlaat de A12 dan via afrit (4) en rijdt erop via oprit (7). Er kan tevens gebruik worden 

gemaakt van complex 12 door de A12 verder zuidelijk te volgen. Deze route is voornamelijk 

interessant voor verkeer vanuit Berendrecht, Zandvliet en Nederland.  

Verkeer vanuit het zuidelijke en oostelijke deel van het land kan ook gebruik maken van complex 11, 

door de A12 verder noordwaarts te volgen en te verlaten via afrit (6). Wegrijden verloopt via oprit (5). 

Een gedetailleerdere inschatting van de verdeling van het verkeer gebeurt in latere hoofdstukken.  
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10.2.1.4.2 Bereikbaarheid meso-micro schaal  

De nieuwe site van Project One zal ontsloten worden via de bestaande inrit naar Vesta. Deze is niet 

lichtengeregeld. Verkeer komende uit het noorden heeft 2 doorgaande rijstroken en ter hoogte van 

het kruispunt 1 linkse afslagstrook. Verkeer komende uit het zuiden heeft 2 doorgaande rijstroken en 

1 rijstrook voor rechts afslaand verkeer. In een volgend hoofdstuk wordt ingegaan op de 

verkeersintensiteiten op de Scheldelaan. 

10.2.1.4.3 Kruispunten Scheldelaan 

De zone van de Scheldelaan met in het noorden de site Gunvor (deze toegang zal tijdens de bouw 

van Project One intensief gebruikt worden door werfverkeer) en in het zuiden het Tijsmanscomplex 

wordt in beschouwing genomen. Tussen deze twee zones liggen verschillende kruispunten die 

toegang bieden tot de bedrijven. De kruispunten met de inritten naar Inovyn, OTSA en aansluitingen 

op de R2 (zie locaties op Figuur) zijn lichtengeregelde kruispunten. De overige kruispunten zijn niet 

lichtengeregeld. Over het algemeen is de Scheldelaan opgebouwd uit 2x2 rijstroken. Op twee locaties 

wordt de rijweg gereduceerd tot 2x1 rijstrook door middel van wegmarkering. Op deze locaties 

worden oversteken voor fietsers voorzien (zie locaties 2 en 4 op Figuur). 

In onderstaand overzicht worden de kruispunten individueel besproken. 
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Aandachtspunten Inrichting Situatiefoto 

Toegang Gunvor/ PSA 

• VRI: afwezig. 

• In- en uitrijdend verkeer kruist fietspad -

onbeveiligd. 

• In- en uitrijdend verkeer kruist spoorweg - 

onbeveiligd, maar met 

waarschuwingslichten. 

• Afslagstroken zijn kort (+/-50m). 

• Zichtbaarheid is goed. 

 
 

Toegang IMB 

• VRI: afwezig. 

• Enkel inrit naar site. 

• Inrijdend verkeer kruist fietspad - 

onbeveiligd. 

• Inrijdend verkeer kruist spoorweg -

onbeveiligd. 

• Afslagstroken zijn kort (+/-50m). 

• Zichtbaarheid is goed. 
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Aandachtspunten Inrichting Situatiefoto 

Toegang Inovyn (en uitrit IMB) 

• VRI: aanwezig. 

• Fietsers steken beveiligd over met 

lichtenregeling op vraag. Wachttijden zijn 

beperkt.  

• In- en uitrijdend verkeer kruist spoorweg -

onbeveiligd. 

• Afslagstroken zijn kort (+/-50m). 

• Zichtbaarheid is goed. 

 
 

Toegang Vesta  

• VRI: afwezig. 

• Fietsers naar Vesta kunnen de Scheldelaan 

oversteken t.h.v. de oversteek tussen Vesta 

en Bayer (onbeveiligd, rijweg 2x1).  

• In- en uitrijdend verkeer kruist spoorweg -

onbeveiligd. 

• Zichtbaarheid is goed. 
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Aandachtspunten Inrichting Situatiefoto 

Toegang Bayer  

• VRI: afwezig. 

• Fietsers naar Bayer kunnen de Scheldelaan 

oversteken tussen Vesta en Bayer 

(onbeveiligd, rijweg 2x1) en t.h.v. Bayer 

(VRI). 

• Het fietspad over de toegang is niet 

gemarkeerd. 

• In- en uitrijdend verkeer kruist spoorweg 

onbeveiligd. 

• Zichtbaarheid is goed.   

Toegang OTSA 

• VRI: aanwezig. 

• Fietsers steken beveiligd over met 

lichtenregeling op vraag. Wachttijden zijn 

beperkt.  

• In- en uitrijdend verkeer kruist spoorweg 

onbeveiligd. 

• Zichtbaarheid is niet optimaal. 
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Aandachtspunten Inrichting Situatiefoto 

Toegang Havencentrum 

• VRI: afwezig. 

• Fietsers naar Havencentrum kunnen de 

Scheldelaan oversteken tussen OTSA en I-

hub (onbeveiligd, rijweg 2x1) en t.h.v. Bayer 

(VRI). 

• In- en uitrijdend verkeer kruist spoorweg 

onbeveiligd. 

• Zichtbaarheid is niet optimaal. 

  

Toegang I-hub 

• VRI: afwezig. 

• Fietsers naar deze bedrijven nemen het 

meer zuidelijke fietspad richting 

Lilloveer/Lillobrug. Zo kunnen ze 

gescheiden van het gemotoriseerd verkeer 

de bedrijven bereiken.  

• Geen fietspad aan de oostzijde van 

Scheldelaan. 

• Zichtbaarheid is niet optimaal.    
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Aandachtspunten Inrichting Situatiefoto 

R2 – West  

• VRI: aanwezig. 

• Geen fietspad aan de oostzijde van 

Scheldelaan. 

• Zichtbaarheid is goed. 

  

R2 – Oost  

• VRI: aanwezig. 

• Geen fietspad aan de oostzijde van 

Scheldelaan. 

• Fietsers steken de Scheldelaan beveiligd 

over met lichtenregeling op vraag. 

Wachttijden zijn beperkt.  

• Zichtbaarheid is goed. 

• Hier vertrekt het fietspad richting Lillobrug, 

Lilloveer en halte Fietsbus Scheldelaan.    
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10.2.1.5 Gemotoriseerd vervoersnetwerk – kwantitatieve beoordeling 

In onderstaande paragrafen wordt de huidige verkeersbelasting van het wegennet en de kruispunten 

geanalyseerd. Hiervoor wordt gekeken naar de wegen en segmenten aangehaald in het vorige 

hoofdstuk (Scheldelaan, complexen 11 en 12, delen van de R2 en delen van de A12). Onderstaande 

kaart geeft hiervan een overzicht. 
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Figuur 10-12: Overzicht segmenten bestudeerde wegennet (de nummers komen overeen met de nummers in 
onderstaande tabel) 

 

Figuur 10-13: Overzicht bestudeerde segmenten Scheldelaan (de nummers komen overeen met de nummers in 
onderstaande tabel) 

 

Tabel 10-2: Benoeming bestudeerde segmenten 

Segmentnaam Nummer 

Scheldelaan noord richting Bergen-op-Zoom (Nl) 1 

Scheldelaan noord richting IMB 2 

Scheldelaan midden richting IMB 3 

Scheldelaan midden richting complex 12 4 

Scheldelaan zuid richting complex 12 5 

Scheldelaan zuid richting Antwerpen 6 

van Poldervliet tot Antwerpse-Haven richting Bergen-op-Zoom (Nl) 7 

van Antwerpen-Haven tot Poldervliet richting Antwerpen 8 

verbinding van de A12 vanuit Antwerpen naar de R2 9 

verbinding van de R2 naar de A12 richting Antwerpen 10 

van Kanaaldok B1-B2 tot Lillo richting Beveren (Tijsmanstunnel) 11 

van Lillo tot Kanaaldok B1-B2 richting Antwerpen-Haven (Tijsmanstunnel) 12 

afrit Lillo richting Beveren 13 

oprit Lillo richting Beveren 14 

afrit Lillo richting Antwerpen-Haven 15 

oprit Lillo richting Antwerpen-Haven 16 

van Lillo tot Waaslandhaven-Noord richting Beveren (Liefkenshoektunnel) 17 

van Waaslandhaven-Noord tot Lillo richting Antwerpen-Haven (Liefkenshoektunnel) 18 

van Antwerpen-Haven tot Stabroek richting Bergen-op-Zoom (Nl) 19 

van afrit Stabroek tot Antwerpen-Haven richting Antwerpen 20 

afrit Zandvliet naar Ossendrecht richting Bergen-op-Zoom (Nl) 21 

oprit Zandvliet vanuit Ossendrecht richting Bergen-op-Zoom (Nl) 22 

afrit Zandvliet naar Ossendrecht richting Antwerpen 23 
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Segmentnaam Nummer 

oprit Zandvliet vanuit haven richting Bergen-op-Zoom (Nl) 24 

afrit Zandvliet naar haven richting Bergen-op-Zoom (Nl) 25 

oprit Zandvliet van haven richting Antwerpen 26 

afrit Zandvliet naar haven richting Antwerpen 27 

Gunvor In 28 

Gunvor Uit 29 

IMB In 30 

IMB Uit 31 

Inovyn In 32 

Inovyn Uit 33 

Vesta In 34 

Vesta Uit 35 

Noorden naar Gunvor 36 

Gunvor naar IMB  37 

IMB naar Inovyn 38 

Inovyn naar Vesta 39 

Vesta naar I-hub 40 

I-hub naar R2 richting Beveren 41 

R2 richting Beveren naar R2 richting Antwerpen 42 

R2 richting Antwerpen naar zuiden 43 

Zuiden naar R2 richting Antwerpen 44 

R2 richting Antwerpen naar R2 richting Beveren 45 

R2 richting Beveren naar I-hub 46 

I-hub naar Vesta 47 

Vesta naar Inovyn 48 

Inovyn naar IMB 49 

IMB naar Gunvor 50 

Gunvor naar noorden 51 

 

De data die gebruikt worden, zijn verkregen via verschillende bronnen: 

• Resultaten uit het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen (2017 en 2030) (voor meer uitleg zie 

Bijlage 4.1); 

• Resultaten telslangen Scheldelaan aangeleverd door AWV (Agentschap Wegen en Verkeer); 

• Gegevens van de sites IMB /Inovyn/Vesta/Gunvor; 

• Verkeersindicatoren Vlaamse hoofdwegen (http://indicatoren.verkeerscentrum.be/, maart 2020). 

 

Omwille van de maatregelen in het kader van het terugdringen van de Covid-19 pandemie, was het 

niet zinvol om tellingen te laten uitvoeren op de relevante kruispunten (Gunvor, IMB, Inovyn, Vesta, 

VRI’s complex 12) of op de verschillende wegvakken. Daarom wordt gebruik gemaakt van cijfers van 

het verkeersmodel (2017 en 2030, voor meer toelichting zie Bijlage 4.1) en data m.b.t. het aantal 

voertuigen dat de verschillende terreinen aandoet in de bestaande toestand (2020).  

10.2.1.5.1 Verkeersintensiteiten en doorstroming – wegsegmenten – bestaande 

toestand  

Zoals hierboven is aangegeven, wordt gebruik gemaakt van cijfers van het verkeersmodel (2017 en 

2030, voor meer toelichting zie Bijlage 4.1) en data m.b.t. het aantal voertuigen dat de verschillende 

terreinen aandoet in de bestaande toestand (2020).  

Het gebruik van het Strategisch Verkeersmodel laat toe inzicht te krijgen in de verkeersintensiteiten 

op het wegennetwerk, en dat voor het jaar 2017 en het jaar 2030.  

Het verkeersmodel gebruikt in eerste instantie invoergegevens voor het basisjaar 2017 voor de 

opbouw en kalibratie van het Basisscenario 2017. Dit scenario geldt als weergave van de bestaande 

situatie en als vergelijkingspunt voor de afgeleide (toekomst)scenario’s.  
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Op basis hiervan wordt vervolgens een referentiescenario 2030 afgeleid. Hierin wordt rekening 

gehouden met tussentijdse ruimtelijke ontwikkelingen (bv. ontwikkeling van nieuwe woongebieden of 

bedrijventerreinen) en socio-economische ontwikkelingen (bv. autonome groei, havenontwikkeling, 

…) en met wijzigingen in het infrastructuuraanbod (bv. wegenprojecten, maar ook dienstregeling van 

openbaar vervoer). Voor de regio Antwerpen zijn de meest relevante infrastructuuringrepen 

weergegeven op onderstaande figuur. Onder andere volgende projecten zijn hierin opgenomen: 

• Radicaal Haventracé: omvat o.a. optimalisatie van de A12-R2 als doorgaande Oost-West 

verbinding, 2de Tijsmanstunnel; 

• Werken aan de R1: omvat o.a. de Oosterweelverbinding.  

 

Voor meer duiding over het gebruik van deze cijfers en de verschillen tussen 2017 en 2030 wordt 

verwezen naar Bijlage 4.1.  

 

 

Figuur 10-14: Overzicht infrastructurele projecten meegenomen in Referentiescenario 2030 (bron: Strategische 
verkeersmodellen v4.2.1 - input toekomstscenario 2030 (versie juni 2021) 

 

De gebruikte intensiteiten zijn deze van de (ruime) spitsuren (5u-8u en 15u-18u). Die uren komen 

overeen met de verwachte aankomst- en vertrektijden voor de meerderheid van de werknemers van 

Project One (zowel tijdens aanleg- als exploitatiefase). Naast totale PAE (Personen Auto 

Equivalenten) intensiteiten, geeft het model inzicht in het aandeel personenwagens en vrachtwagens. 

Voor die vrachtwagens rekent het model met een omzetting van 1 vrachtwagen = 2,5 PAE. In de 

analyses die volgen zal die omzetting dan ook steeds gehanteerd worden voor vrachtwagens.  
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Voor de bestaande toestand en aanlegfase wordt gewerkt met cijfers van 2017. Voor de 

exploitatiefase wordt gewerkt met cijfers van 2030. In Bijlage 4.2 zijn de desbetreffende cijfers 

opgenomen voor de verschillende bestudeerde segmenten voor 2017, in Bijlage 4.3 die van 2030. 

Hierin worden intensiteiten weergegeven in PAE voor de relevante spitsuren, alsook het aandeel 

vrachtwagens (%), met 1 vrachtwagen is 2,5 PAE. De tabel geeft ook meteen inzicht in de capaciteit 

en saturatiegraad per wegvak. Meer daarover in § 10.2.1.5.1.3. 

10.2.1.5.1.1 Verkeersindicatoren 

Naast cijfers uit het Verkeersmodel, wordt ook gebruik gemaakt van cijfers van de Vlaamse 

Verkeersindicatoren.  

“Verkeersindicatoren zijn statistieken die het verkeer op een kwantitatieve manier beschrijven. Aan de 

hand van die cijfers kunnen verkeerssituaties onderling vergeleken worden (bijvoorbeeld regio Brussel 

versus regio Antwerpen) en evoluties in de tijd in kaart gebracht worden.” (Bron: 

http://indicatoren.verkeerscentrum.be/vc.indicators.web.gui/frontpage/index?page=%2Ffrontpage%2Fin

dex.html)  

Hieronder worden voor de verschillende op- en afritten de gemiddelde verkeersvolumes en 

verkeerssamenstelling besproken. De figuren en grafieken zijn te vinden in Bijlagen 4.4 en 4.5. In 

eerste instantie worden daggemiddelden voor weekdagen, 0u-24u bestudeerd, aangezien er enkel 

voor dat tijdsinterval uitspraken gedaan kunnen worden over de verkeerssamenstelling. Er wordt een 

overzicht gegeven voor alle maanden van het jaar 2019. In die verkeerssamenstelling wordt een 

vrachtwagen als 1 voertuig geregistreerd (= 1 PAE). Deze cijfers zijn dus niet een-op-een te 

vergelijken met deze van het Verkeersmodel. Concreet komt het erop neer dat de 

Verkeersindicatoren lagere intensiteiten geven dan het Verkeersmodel.  

In tweede instantie worden spitsuren bestudeerd. Voor de ochtendspits is dit van 6u-8u en in de 

avondspits van 16u-18u.  

10.2.1.5.1.1.1 Daggemiddelden  

Complex 12: R2-Lillo (Bijlage 4.4) 

Het complex Lillo heeft 2 op- en 

afritten. Op bijgevoegde figuur 

worden deze genummerd, 

overeenkomstig met de grafieken in 

Bijlage 4.4.  

Een eerste vaststelling is dat 

voornamelijk de link met Antwerpen 

op dit complex zeer sterk is. Met 

gemiddeld zo’n 4 000 à 5 000 

voertuigen op de oprit naar 

Antwerpen (3) en op de afrit van 

Antwerpen (2). De relatie met 

Beveren/Gent (1 en 4) is een stuk 

kleiner, met zo’n 2 500 à 3 000 

voertuigen op dagbasis.  

Daartegenover kan vastgesteld worden dat het aandeel vrachtverkeer richting Antwerpen beduidend 

kleiner is (23-27%) dan richting Beveren (34-36%). In absolute aantallen rijden er nog steeds meer 

vrachtwagens van en naar Antwerpen (+/- 1 100) dan naar Beveren (+/- 850), maar het aandeel niet-

vrachtwagens is van en naar Antwerpen (3 300) vooral veel groter dan naar Beveren (1 600).  
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Complex 11: A12-Zandvliet (Bijlage 4.5) 

Het complex Zandvliet bestaat in feite 

uit 2 complexen. Enerzijds een 

noordelijke aansluiting, waarop de 

Scheldelaan rechtstreeks aansluit, 

met in elke richting een op- en afrit (1, 

2, 3, 4). Anderzijds een zuidelijke 

aansluiting, waarop de Noorderlaan 

aansluit (5, 6, 7). Dit laatste complex 

heeft 2 afritten en 1 oprit, voor 

verkeer richting Bergen-op-Zoom. 

Verkeer richting Antwerpen kan bij dit 

complex de A12 dus niet oprijden. 

Vermoedelijk zal de oprit richting 

Antwerpen bij het noordelijke complex 

dus zwaarder belast worden.  Er 

kunnen gelijkaardige vaststellingen gedaan worden als bij het complex Lillo. Voornamelijk de link met 

Antwerpen is in dit complex opnieuw zeer sterk, met gemiddeld zo’n 2 000 à 4 000 voertuigen op de 

oprit naar Antwerpen (3) en beide afritten (2, 6) komende van Antwerpen. De relatie met Bergen-op-

Zoom/Nederland is een stuk kleiner, met zo’n 200 à 600 voertuigen op elk van de vier op- en afritten 

in die richting (1, 4, 5, 7).  

In de samenstellingen van het verkeer zien we een groot verschil tussen het noordelijke en het 

zuidelijke complex. Bij dit laatste ligt het aandeel vracht tussen de 5% en 13%. Bij het noordelijke 

complex gaat het eerder over 20 à 40%.  

De relatie met de rijrichtingen is minder uitgesproken. We kijken hiervoor enkel naar het noordelijke 

complex. Het aandeel vrachtverkeer van en naar Bergen-op-Zoom/Nederland varieert daar tussen 30 

en 33%. De afrit voor verkeer komende van Antwerpen (2) verwerkt zo’n 40% vrachtverkeer. Terwijl 

de oprit naar Antwerpen (3) slechts zo’n 22% vrachtverkeer verwerkt. Mogelijk rijdt het vrachtverkeer 

richting Antwerpen eerder via een andere route, bijvoorbeeld complex 12-Lillo. 

Tot slot kan nog vastgesteld worden dat complex Lillo (+/- 7 000 voertuigen) door beduidend meer 

voertuigen gebruikt wordt dan beide complexen van Zandvliet samen (+/- 3 500 voertuigen).  

10.2.1.5.1.1.2 Uurgemiddelden 

Op basis van grafieken in Bijlage 4.4 en Bijlage 4.5 kan vastgesteld worden dat in de maand oktober 

steeds de hoogste verkeersvolumes werden geregistreerd. Met deze cijfers kunnen de cijfers van het 

verkeersmodel geëxtrapoleerd worden naar etmaalintensiteiten. Die intensiteiten zijn van belang voor 

de disciplines Lucht en Geluid. De toegepaste berekeningsmethode en cijfers zijn te vinden in Bijlage 

4.6.  

10.2.1.5.1.2 Slangtellingen 

Omwille van de maatregelen in het kader van het terugdringen van de Covid-19 pandemie, was het 

niet zinvol om tellingen te laten uitvoeren op de relevante wegvakken. Daarom wordt gebruik gemaakt 

van reeds beschikbare tellingen, aangevuld met data uit het Strategisch Verkeersmodel (voor meer 

toelichting zie Bijlage 4.1).  

Op de Scheldelaan werden in het verleden reeds slangtellingen uitgevoerd. Deze vonden plaats van 

13/02/2017 tot en met 23/02/2017. De desbetreffende telslangen lagen tussen de inritten van Gunvor 

en IMB, t.h.v. kilometerpaal 11,8. Uit de tellingen blijkt dat er tijdens de ochtendspits vooral verkeer in 

noordelijke richting rijdt, vermoedelijk voor een groot deel afkomstig van complex 12: R2-Lillo. Tijdens 
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de avondspits is dit net andersom, met de voornaamste verkeersstroom in de richting van complex 

12. Ook valt op dat er rond de middag in beide richtingen eveneens aanzienlijke verkeersstromen 

rijden. Deze zijn wellicht te verklaren door shiftwissels in bedrijven. Een belangrijke kanttekening die 

gemaakt dient te worden, is dat de verkregen telslangen geen inzicht geven in het aandeel 

personenwagens en vrachtwagens.  

In het verdere verloop van de studie wordt dan ook gewerkt met de cijfers van het verkeersmodel, 

aangezien zij voor de verschillende segmenten van de Scheldelaan resultaten geven en ook inzicht 

geven in de verkeerssamenstelling. De resultaten van de telslangen worden wel gebruikt voor de 

extrapolatie naar etmaalintensiteiten voor de Scheldelaan. De Verkeersindicatoren geven hier 

namelijk geen cijfers voor.  

 

Figuur 10-15: Verkeer Scheldelaan richting noord 

 

 

Figuur 10-16: Verkeer Scheldelaan richting zuid 

 

10.2.1.5.1.3 Beoordeling doorstroming wegvakken 

Voor de beoordeling van de capaciteit van wegvakken wordt eveneens beroep gedaan op het 

Verkeersmodel. Dit model geeft namelijk per segment een indicatie van de capaciteit, rekening 

houdend met factoren zoals het aantal rijstroken, staat van de weg, bochten, bebouwing. Op die 
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manier kan een betere analyse gemaakt worden dan te werken met een theoretische capaciteit per 

wegvak. Bijlagen 4.2 (2017) en 4.3 (2030) geven per segment de gebruikte capaciteit en de saturatie 

in de bestaande toestand.  

Uit die gegevens blijkt dat quasi alle segmenten nog ruim over voldoende capaciteit beschikken in de 

bestaande toestand, zowel voor 2017 als 2030. Het meest kritische segment is segment 19, ten 

noorden van de aansluiting tussen R2 en A12. Hiervoor worden saturatiegraden van zo’n 95% en 

meer opgetekend. In 2030 wordt zelfs een verzadiging verwacht van 106% tussen 17u en 18u.  

Voorts gaat het model 2030 reeds uit van een extra rijstrook en dus verhoging van de capaciteit op 

enkele segmenten: 

• Segment 7: A12 ten zuiden van de knoop met R2, noordelijke richting; 

• Segment 8: A12 ten zuiden van de knoop met R2, zuidelijke richting; 

• Segment 11: Tijsmanstunnel richting West; 

• Segment 12: Tijsmanstunnel richting Oost. 

 

Er is daarnaast nog een belangrijk aandachtspunt. Tussen de inritten Vesta en Bayer en tussen de 

inritten Havencentrum en I-hub werd recent in beide richtingen op de Scheldelaan een reductie van 

het aantal rijstroken ingevoerd. Lokaal moet het verkeer daar over 2x1 rijstroken. Met deze 

wegversmalling hebben fietsers lokaal een veiligere oversteek, aangezien ze zo slechts 1 rijstrook 

moeten oversteken. Echter daalt de capaciteit van de Scheldelaan zo ook. In de bestaande toestand 

vormt dit geen probleem. Die capaciteitsreductie werd niet opgenomen in het Verkeersmodel. De 

capaciteit die het Verkeersmodel aangeeft is echter voldoende hoog, dat zelfs met een halvering t.g.v. 

de reductie er nog voldoende capaciteit is in de bestaande toestand.  

 

 

Figuur 10-17: Lokale reductie van het aantal rijstroken op de Scheldelaan  

  



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

10-28 

10.2.1.5.2 Verkeersintensiteiten en doorstroming – kruispunten – bestaande 

toestand 

De doorstroming op wegsegmenten wordt sterk bepaald door de capaciteit van kruispunten. Daarbij 

zullen de inritten naar bedrijven op de Scheldelaan, alsook de lichtengeregelde kruispunten t.h.v. 

complex Lillo doorslaggevend zijn voor een vlotte doorstroming.  

Omwille van de maatregelen in het kader van het terugdringen van de Covid-19 pandemie, was het 

niet zinvol om tellingen te laten uitvoeren op de relevante kruispunten (Gunvor, IMB, Inovyn, Vesta, 

VRI’s complex 12). Daarom wordt gebruik gemaakt van cijfers van het verkeersmodel (2017 en 2030, 

voor meer toelichting zie Bijlage 4.1) en data m.b.t. het aantal voertuigen dat de verschillende 

terreinen aandoet in de bestaande toestand (2020, verkregen via Project One). Op die manier worden 

onderstaande inschattingen gemaakt van de kruispunten. In § 10.2.2 worden de verkeersintensiteiten 

op de verschillende bedrijfsinritten in detail besproken. Deze dienen als input voor onderstaande 

beoordeling.  

10.2.1.5.2.1 Kruispunten complex 12-Lillo 

Er zijn geen kruispunttellingen beschikbaar voor het complex Lillo, maar het Verkeersmodel laat wel 

toe om stroomdiagrammen voor de kruispunten op te maken. Deze zijn opgenomen in Bijlage 4.7 

(2017) en Bijlage 4.8 (2030). Voor meer toelichting over de beoordeling van de kruispunten wordt 

verwezen naar § 10.2.1.5.2.3. 

10.2.1.5.2.2 Kruispunten inritten Gunvor, IMB, Inovyn, Vesta – bestaande 

toestand 

Voor de kruispunten op de Scheldelaan met toegangen tot de sites van Gunvor, IMB, Inovyn en Vesta 

zijn geen specifieke verkeerstellingen beschikbaar. Wel bezorgde IMB gegevens over hoeveel 

voertuigen er anno 2020 deze sites bereiken vanaf de Scheldelaan (zie § 10.2.2). Daarnaast kan ook 

gebruik gemaakt worden van de cijfers van het Verkeersmodel. Op die manier kan een inschatting 

gemaakt worden van de kruispuntafwikkeling.  

Bij de toedeling van het verkeer op het wegennet worden aannames gemaakt. Deze zijn gebaseerd 

op inschattingen gemaakt door Project One.  

Voor personenwagens geldt:  

• Noorden (Noord-Antwerpen en Nederland), via Scheldelaan naar complex 11-Zandvliet: 10%; 

• Oosten (Gent, Linkeroever, Oost-Vlaanderen), via Scheldelaan naar complex 12-Lillo en 

vervolgens Liefkenshoektunnel: 25%; 

• Zuiden (Stad en agglomeratie Antwerpen), via Scheldelaan naar Antwerpen: 5%; 

• Oosten (Kempen, Mechelen, Brussel, ruime regio rond Antwerpen), via Scheldelaan naar complex 

12-Lillo en vervolgens Tijsmanstunnel: 60%. 

Voor vrachtwagens geldt: 

• Noorden (Noord-Antwerpen en Nederland), via Scheldelaan naar complex 11-Zandvliet: 10%; 

• Oosten (Gent, Linkeroever, Oost-Vlaanderen), via Scheldelaan naar complex 12-Lillo en 

vervolgens Liefkenshoektunnel: 30%; 

• Zuiden (Stad en agglomeratie Antwerpen), via Scheldelaan naar Antwerpen: 0%; 

• Oosten (Kempen, Mechelen, Brussel, ruime regio rond Antwerpen), via Scheldelaan naar complex 

12-Lillo en vervolgens Tijsmanstunnel: 60%. 
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Op basis van die aannames en de cijfers over sites Gunvor, IMB, Inovyn en Vesta kunnen 

stroomdiagrammen in Bijlage 4.9 (2017) en Bijlage 4.10 (2030) bekomen worden.  

10.2.1.5.2.3 Beoordeling afwikkeling kruispunten – bestaande toestand  

Om de verzadigingsgraad in te schatten worden verschillende methodieken toegepast. Een 

toelichting over deze verschillende methodieken is beschikbaar in Bijlage 4.11. De ICU-methode 

wordt gebruikt voor verkeerslichtengeregelde kruispunten. Voor voorranggeregelde kruispunten wordt 

nagegaan of verkeerslichten vanuit het oogpunt van de capaciteit wenselijk zijn. Hiervoor wordt 

verwezen naar dienstorder A266 van 01-10-1991 (AWV) of naar Vademecum Veilige Wegen en 

Kruispunten (AWV). Indien verkeerslichten niet wenselijk zijn, wordt de methode van Harders gebruikt 

voor voorranggeregelde kruispunten.  

10.2.1.5.2.3.1 Kruispunten complex 12-Lillo 

Voor deze lichtengeregelde kruispunten wordt voor de beoordeling gebruik gemaakt van de ICU-

methode. De cellen met rode achtergrond geven verzadiging aan, de cellen met oranje achtergrond 

geven aan dat verzadiging benaderd wordt.  

In de huidige toestand levert dat volgende afwikkelingsniveaus op. Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat 

het noordwestelijke kruispunt een hogere verzadigingsgraad kent dan het zuidoostelijke kruispunt. 

Echter wikkelen beide kruispunten overwegend vlot af in de bestaande toestand (2017). Die vlotte 

afwikkeling is onder andere het gevolg van de bypasses voor rechts afslaand verkeer (van R2 richting 

Scheldelaan-Noord en van Scheldelaan-Zuid richting R2). Tussen 17u en 18u is de afwikkeling van 

het oostelijke kruispunt niet vlot en wordt een verzadigingsgraad van 100% bereikt. De oorzaak 

hiervan is de grote stroom links afslaand verkeer van het noorden richting Antwerpen.  

In 2030 zien we voor beide kruispunten een lichte stijging in het aantal voertuigen en dus ook in de 

verzadigingsgraad. Voor het noordwestelijke kruispunt betekent dit zelfs dat de grens van 82% wordt 

bereikt op sommige tijdstippen. Een lichte afname van de verzadigingsgraad valt op te tekenen voor 

R2 – Oost om 17u. Volgens het verkeersmodel kan een lichte afname in links afslaande voertuigen 

verwacht worden tijdens dit spitsuur. Hoewel in het model 2030 wel een extra rijstrook in de 

Tijsmanstunnel wordt opgenomen, worden aan de kruispunten met Scheldelaan geen aanpassingen 

doorgevoerd. Het is anno 2021 nog te vroeg om al uitspraken te doen over de impact van aangepaste 

kruispunten. In het project Tijsmanstunnel liggen nog uiteenlopende scenario’s op tafel.  
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Tabel 10-3: Beoordeling kruispunten R2 – bestaande toestand (2017 en 2030) 

 R2 – West R2 - Oost 

 LoS (2017) I/C (2017) LoS (2030) I/C (2030) LoS (2017) I/C (2017) LoS (2030) I/C (2030) 

5u-6u A 54% D 77% A 51% A 47% 

6u-7u B 62% E 84% B 59% B 59% 

7u-8u D 78% E 83% A 54% B 60% 

15u-16u D 80% E 83% E 83% D 79% 

16u-17u D 81% D 80% E 82% E 87% 

17u-18u C 68% B 58% G 100% F 98% 

LoS = Level of Service, I/C = Intensiteit over Capaciteit verhouding; A(<55%) tot D(<82%) wijst op aanvaardbare verzadigingsgraden, E(82%-91%) tot F(91%-100%) op kritische verzadigingsgraden 

en G(100%-109%) tot H(>109%) op oververzadiging.  
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10.2.1.5.2.3.2 Kruispunten inritten Gunvor, IMB, Vesta 

Aangezien deze inritten in de bestaande toestand werken volgens een klassieke voorrangsregeling, 

waarbij verkeer op de Scheldelaan de voorrang heeft, wordt eerst nagegaan of verkeerslichten vanuit 

oogpunt van de verkeersafwikkeling wenselijk zijn (volgens dienstorder 266, toelichting in Bijlage 

4.11). Onderstaande inschatting geldt zowel voor 2017 als voor 2030.  

Tabel 10-4: Beoordeling kruispunten inritten Gunvor, IMB, Vesta – bestaande toestand (2017 en 2030) 

 
Scheldelaan x 

Gunvor 
Scheldelaan x IMB Scheldelaan x Vesta 

5u-6u Geen VRI nodig Geen VRI nodig Geen VRI nodig 

6u-7u Geen VRI nodig Geen VRI nodig Geen VRI nodig 

7u-8u Geen VRI nodig Geen VRI nodig Geen VRI nodig 

15u-16u Geen VRI nodig Geen VRI nodig Geen VRI nodig 

16u-17u VRI zijn wenselijk Geen VRI nodig Geen VRI nodig 

17u-18u VRI zijn wenselijk Geen VRI nodig Geen VRI nodig 

Wanneer het kruispunt van Gunvor wordt beoordeeld volgens de Methode van Harders, blijkt dat de 

wachttijden inderdaad hoog oplopen en zelfs onaanvaardbaar worden. Harders bepaalt welke 

hiaattijd nodig is om het verkeer van Gunvor af te laten wikkelen en vergelijkt die met de beschikbare 

hiaattijd op de Scheldelaan. Door de hoge snelheid op Scheldelaan, de 2x2 doorgaande rijstroken en 

de hoge intensiteiten op Scheldelaan, is die beschikbare hiaattijd beperkt. Dat maakt dat verkeer van 

Gunvor lang moet wachten (>20 seconden) om de site te kunnen verlaten. Op de Scheldelaan zelf 

worden geen problemen verwacht.  

10.2.1.5.2.3.3 Kruispunt inrit Inovyn 

Het kruispunt t.h.v. Inovyn is lichtengeregeld en wordt daarom beoordeeld aan de hand van de ICU-

methode. We herinneren aan het feit dat de inrit naar IMB louter inrit is en dat het verkeer van IMB 

langs de uitrit van Inovyn vertrekt. Ook hier wordt een lichte stijging opgetekend tussen 2017 en 2030, 

maar de afwikkeling verloopt steeds zeer vlot.  
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Tabel 10-5: Beoordeling kruispunt inrit Inovyn – bestaande toestand (2017 en 2030) 

 Kruispunt Scheldelaan x inrit Inovyn 

 LoS (2017) I/C (2017) LoS (2030) I/C (2030) 

5u-6u A 32% A 33% 

6u-7u A 38% A 43% 

7u-8u A 47% A 45% 

15u-16u A 47% A 49% 

16u-17u A 49% A 54% 

17u-18u A 46% A 48% 

LoS = Level of Service, I/C = Intensiteit over Capaciteit verhouding; A(<55%) tot D(<82%) wijst op aanvaardbare 

verzadigingsgraden, E(82%-91%) tot F(91%-100%) op kritische verzadigingsgraden en G(100%-109%) tot H(>109%) op 

oververzadiging.  

10.2.1.6 Goederentransport 

Het vrachtroutenetwerk dat op Vlaams niveau opgemaakt zou worden, is nog niet van kracht. Ook het 

mobiliteitsplan van Antwerpen geeft niet veel informatie over het vrachtroutenetwerk in de omgeving 

van IMB. 

“Het is de bedoeling dat vrachtverkeer zo lang mogelijk gebruik maakt van het hoofdwegennet 

(A12, R1, E34 en R2) en de Singel (tot 4,50 m) om de verschillende delen van de haven te 

bereiken. (Antwerpen Actief en Bereikbaar, Mobiliteitsplan 2020-2025-2030, p.13)“ 

Alle wegen in de haven worden gebruikt door uitzonderlijk vervoer (UV), zowel de wegen in beheer bij 

de haven, als de gewestwegen N101-Scheldelaan en N180-Noorderlaan evenals ook de 

autosnelwegen R2 (over de volledige lengte, inclusief de tunnels) en A12 (tussen grens Zandvliet en 

knooppunt met R2). De A12 verder door richting Antwerpen, wordt ook door UV gebruikt, maar dan 

voor “minder zware” transporten (enkel uitzonderlijk in lengte en/of breedte). 

De beperkingen in de tunnels, maar ook op de andere wegen, zijn de beperkingen van de 

infrastructuur (tunnel gabarit, overliggende constructies zoals portieken en windverbanden van 

bruggen, draagkracht van onderbruggen, ...). Specifiek voor de tunnels in de omgeving van het 

projectgebied gelden volgende voorwaarden: 

• Tijsmanstunnel:  

• maximaal toegelaten hoogte: 4,80 m 

• maximale toegelaten breedte: 7,50 m 

• Liefkenshoektunnel:  

• maximaal toegelaten hoogte: 5,10 m 

• maximale toegelaten breedte: 7,50 m 
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Relevant om toe te voegen zijn de voorschriften rond ADR-transport (=”Accord européen relatif au 

transport international des marchandises Dangereuses par Route”). Er gelden hieromtrent geen 

beperkingen op de wegen in de haven, noch in de Liefkenshoektunnel, noch in de Tijsmanstunnel. 

Wel geldt er sinds 1 oktober 2020 een beperking in de Beverentunnel. Deze krijgt sindsdien categorie 

D: “Beperking van het vervoer van de gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote 

ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand kunnen 

veroorzaken.” (Bron: https://wegenenverkeer.be/wegen/wegennet/verlaging-adr-categorisering-

beverentunnel).  

De site van IMB wordt naast het wegennetwerk ook ontsloten door het spoornetwerk en het 

waternetwerk. Aan de oostzijde van de site grenst Project One aan het Kanaaldok, langs waar de 

verbinding met de Schelde gemaakt kan worden. Er is echter nog geen voldoende uitgeruste kade 

om schepen te laten aanmeren. De bouw van een geschikte kade is wel voorzien. De vergunning 

hiervoor werd verleend aan het Havenbedrijf Antwerpen.  

Ten westen lopen 2 treinsporen langs de site van IMB. De maximale toegelaten snelheid bedraagt er 

40 km/u. Voor de levering van bepaalde goederen worden deze gebruikt door Inovyn en eerder 

sporadisch door IMB. 

Vanuit het Havenbedrijf Antwerpen komt onderstaande info met betrekking tot het gebruik van de 

sporen: 

“Gemiddeld zijn er 10 à 12 treinen per werkdag in de zone (6 aankomst en 6 vertrek). Die 

treinen komen momenteel aan vanuit het noorden, over de sluizen, om te stoppen op bundel 

Kanaaldok (gelegen ten zuiden van de Europaterminal). Van daaruit wordt de bediening 

georganiseerd van de verschillende bedrijven in de zone tussen de Berendrecht- en 

Boudewijnsluis. Soms brengt men de wagons echter in delen over naar de verschillende 

bedrijven (treinen bestaan vaak uit verschillende delen bestemd voor of afkomstig van 

verschillende bedrijven), waardoor het aantal effectieve treinbewegingen op het stuk spoor 

voor de IMB in de praktijk hoger zal zijn. Exacte gegevens ontbreken hier, omdat er ter 

plaatse geen registratie is door Infrabel van de treinbewegingen.” 

10.2.1.7 Wegenwerken 

Parallel aan de geplande aanleg van Project One zullen nog tal van andere infrastructuurprojecten 

doorgaan. Met name de grote projecten in het kader van het Toekomstverbond zullen grote impact 

hebben op de mobiliteit in en rond Antwerpen (bijvoorbeeld Oosterweelverbinding, 2de 

Scheldekruising, nieuwe Tijsmanstunnel), maar ook verschillende andere projecten zullen voor 

bijkomende hinder zorgen. De effecten van deze werken kunnen enerzijds bestaan uit een verlaagde 

capaciteit op bepaalde wegvakken, maar kan anderzijds ook zorgen voor een toename van de 

verkeersintensiteit op omliggende wegen die – al dan niet gewenst – als omleidingsroute fungeren. 

De aard en omvang van de aankomende werken zal wellicht zorgen voor een zeer dynamische 

opeenvolging van opstartende en aflopende werven. De precieze timing, volgorde en mogelijke 

interactie en overlap tussen bepaalde werken is momenteel nog niet in te schatten en zal een 

continue planning en coördinatie vergen tussen de verschillende initiatieven.  

Cruciaal hierbij is om interferenties tussen verschillende projecten te vermijden. Op de meest directe 

manier gaat dit om conflicten waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd op wegen die reeds 

dienstdoen als omleidingsroute voor andere werken. Maar indirect moet hierover ook gewaakt worden 

wanneer verschillende werven voor een verkeerstoename zorgen op eenzelfde alternatieve route. Dit 

kan gebeuren wanneer een weg expliciet als omleidingsroute wordt ingezet (en bv. ook zo 

gecommuniceerd of gesignaleerd), maar ook in de vorm van (ongewenst) omrijdend (sluip)verkeer. 
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Aangezien de verkeersimpact vanwege de aanleg van Project One vooral betrekking heeft op de 

Scheldelaan, R2 en A12 zijn vooral werken op deze wegen directe aandachtspunten. Daarnaast 

zullen ook werken die zorgen voor een verkeerstoename op deze wegen een effect hebben op de 

ontsluiting van de werf van Project One. Er wordt gedacht aan de aanleg van de Oosterweelknoop, 

die effect zal hebben op de bereikbaarheid van de zuidelijke haven, waardoor mogelijk meer verkeer 

gebruik zal maken van de aansluiting van de Scheldelaan op de R2. Ook een capaciteitsbeperking op 

de R1 (aantakking Oosterweel, omgeving viaduct Merksem) of op de E19 (aanleg A102) kan 

aanleiding geven tot een verhoogd gebruik van respectievelijk R2-Liefkenshoektunnel en A12. 

Er werd contact opgenomen met Lantis om het thema wegenwerken verder te bespreken. De 

geplande werken van Project One vallen gedeeltelijk samen met een aantal geplande wegeniswerken 

in de ruimere omgeving (zoals de Oosterweelverbinding). Volgende aandachtspunten worden 

opgenomen: 

• Er zijn verkeersproblemen te verwachten ter hoogte van de werken aan de Antwerpse ring die 

volgens planning starten in 2022, en +/- 8 jaar zullen lopen. De routing van verkeer (op langere 

afstand) tussen Linkeroever en Nederland zal via de Liefkeshoektunnel worden geleid (huidige 

route via Kennedytunnel) ter ontlasting van de Antwerpse ring. Daardoor zal er meer verkeer via 

de Liefkenshoektunnel rijden. Daarenboven zal de capaciteit van de Antwerpse Ring gedurende 

de werken sterk gereduceerd zijn (verwacht verlies van capaciteit van 1 500 PAE/uur per 

rijrichting). In het verkeersmodel van 2030 wordt reeds rekening gehouden met een bijkomende 

rijstrook in beide richtingen. 

• De start van de bouw Scheldetunnel is voorzien in 2021 en voorziet een omleiding op de 

Scheldelaan.  

• De timing voor de bouw van de 2de Tijsmanstunnel vormt een aandachtspunt (momenteel zijn nog 

geen details rond timing bekend). In het Verkeersmodel van 2030 wordt reeds rekening gehouden 

met een bijkomende rijstrook in beide richtingen.  

• De werken Oosterweelknoop zijn gepland voor 2026-2027.   

Het advies van Lantis is om zoveel mogelijk in te zetten op gemeenschappelijke verplaatsingen voor 

wat betreft werfverkeer. Mogelijk kan het minder hinder programma dat Lantis opmaakt, mee worden 

ingeschakeld voor Project One. Daarenboven zal in deze studie de beschikbare capaciteit van de 

relevante hoofdwegen tijdens de aanlegfase in beeld gebracht worden. Dit gebeurt in §10.6.2.  

10.2.1.8 Andere werven in de buurt 

10.2.1.8.1 Bouw nieuwe kaaimuur 

De bouw van de nieuwe kaaimuur is een project van het Havenbedrijf Antwerpen. De werken zijn 

gestart in maart 2021 en lopen volgens huidige planning tot het eerste trimester van 2024. In termen 

van mobiliteit zou de grootste impact het gevolg zijn van afvoer van uitgebaggerd materiaal (dat 

weliswaar vnl. via watertransport zal gebeuren) en de aanvoer van beton. Deze werken overlappen 

dus niet met de piekperiode van de werf van Project One (die situeert zich eerder begin 2025). Dit 

aspect wordt verder behandeld in § 10.5.1. 
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10.2.1.9 Parkeeraanbod – bestaande toestand 

De bestaande parkings zullen geen impact ondervinden tijdens de aanleg- en exploitatiefase. Voor de 

aanlegfase wordt een nieuwe aparte parking voorzien, te bereiken via inrit Gunvor. Tijdens de 

exploitatiefase wordt een nieuwe aparte parking voorzien voor de werknemers van Project One. Het 

is dus niet nodig om de bestaande parkeertoestand te beoordelen en in kaart te brengen.  

10.2.2 Mobiliteitsprofiel: Raming verkeersgeneratie – bestaande 

toestand 

Voor de raming van de huidige verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van cijfers verkregen via 

IMB, Inovyn, Vesta en Gunvor. Deze cijfers werden ook gebruikt voor de opmaak van de 

stroomdiagrammen (§ 10.2.1.5.2.2), en voor de beoordeling van de afwikkeling van de kruispunten 

met de inritten (§ 10.2.1.5.2.3.2 en § 10.2.1.5.2.3.3).  

10.2.2.1 Aantal werknemers sites IMB, Inovyn, Vesta en Gunvor – bestaande 

toestand  

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal werknemers op de verschillende sites in 

de bestaande toestand. Hoewel de sites van Gunvor, Vesta, Inovyn en IMB geen onderdeel uitmaken 

van voorliggend MER, wordt via hun mobiliteitsprofiel het huidige gebruik van deze in- en uitritten in 

beeld gebracht. Tijdens de aanlegfase zal het werfverkeer de kruispunten met inritten naar Inovyn en 

IMB namelijk ook belasten (als rechtdoor rijdend verkeer). De kruispunten met inritten naar Gunvor en 

Vesta worden effectief gebruikt door werfverkeer. Om een inschatting te kunnen maken van de 

impact, is het nodig om inzicht te hebben in de verkeersafwikkeling in de bestaande toestand.  

Tabel 10-6: Overzicht werknemers IMB – bestaande toestand 

IMB – Werknemers Aantal Duiding 

Werknemers –  

niet shift 
90 Bedienden etc. 

Werknemers – 

shift 
66 

Werken in 4 ploegen, dus telkens ¼ aanwezig op site, behalve tijdens 

shiftwissel (6u en 18u) 

Totaal eigen 

werknemers 
156  

Contractors 62 
Komen gespreid doorheen de dag. Hebben geen vaste werkuren. 

Sommige contractors komen al carpoolend naar de site.  

Katoen Natie 15  

Bezoekers 15 Inschatting, zijn gewoonlijk niet heel de dag aanwezig op de site. 

Totaal externen  92  
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Tabel 10-7: Overzicht werknemers Inovyn – bestaande toestand 

Inovyn – 

Werknemers  
Aantal Duiding 

Werknemers –  

niet shift 
41 Bedienden etc. 

Werknemers –  

shift 
47 

Werken in 4 ploegen, dus telkens ¼ aanwezig op site, behalve tijdens 

shiftwissel (6u, 14u en 22u) 

Labo & Onderhoud 48  

Totaal eigen 

werknemers 
136  

Contractors 100 
Komen gespreid doorheen de dag. Hebben geen vaste werkuren. 

Sommige contractors komen al carpoolend naar de site. 

Air Liquide 3  

Bezoekers 17  

Totaal externen  120  

 

Tabel 10-8: Overzicht werknemers Vesta – bestaande toestand 

Vesta – 

Werknemers  
Aantal Duiding 

Werknemers –  

niet shift 
25 Bedienden etc. 

Werknemers –  

shift 
21 

Werken in 4 ploegen, dus telkens ¼ aanwezig op site, behalve 

tijdens shiftwissel (6u, 14u en 22u) 

Totaal eigen 

werknemers 
46  

Contractors 100 
Komen gespreid doorheen de dag, volgen geen vaste werkuren. 

Sommige contractors komen al carpoolend naar de site. 

Totaal externen  100  
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Tabel 10-9: Overzicht werknemers Gunvor – bestaande toestand* 

Gunvor – 

Werknemers  
Aantal Duiding 

Werknemers – 

niet shift 
90 Bedienden etc., parkeren verspreid over parking P1 en P2.  

Werknemers – 

shift 
160 

Werken in 4 ploegen, dus telkens ¼ aanwezig op site, behalve tijdens 

shiftwissel (6u, 14u en 22u), parkeren verspreid over parking P1 en 

P2. 

Totaal eigen 

werknemers 
250  

Contractors 315 

80% via de zandweg richting contractor parking (P3), 20% verspreid 

over parking P1 en P2.  

Komen gespreid doorheen de dag. Hebben geen vaste werkuren. 

Sommige contractors komen al carpoolend naar de site. 

Totaal externen  315  

* Sinds mei 2020 heeft Gunvor de raffinage van ruwe olie gestaakt. Er is sprake van het tijdelijk stilleggen 

van de activiteiten op deze site. De gebruikte cijfers zijn van toepassing op periode voorjaar 2020.1  

10.2.2.2 Modal split – bestaande toestand 

Om de modal split van de werknemers te bepalen, wordt als referentie gewerkt met cijfers 

aangeleverd door IMB.  

Tabel 10-10: Modal split– bestaande toestand 

Voertuigkeuze Model split  

Collectief vervoer I-bus  4% 

Fiets  8% 

Motor  5% 

Carpool  4% 

Auto 79% 

 

In het verdere verloop van deze studie wordt bovenstaande modal split toegepast, ook voor de 

andere sites. Onderstaande tabel geeft per gebruiker aan welke modal split voor wagens wordt 

gehanteerd.  

  

 
1https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/einde-dreigt-voor-antwerpse-olieraffinaderij-
gunvor/10234764.html  
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Tabel 10-11: Modal split wagen per type gebruiker – bestaande toestand 

Gebruiker Modal split wagen Duiding 

Werknemers – niet shift 79% Geldt voor Gunvor, IMB, Inovyn, Vesta. 

Werknemers – shift 100% 

Zij komen op uren waarop gebruik van I-bus, Fietsbus,… 

niet evident is. Dit is een worst case inschatting en wordt 

aangenomen voor werknemers van de 4 bedrijven.  

Bezoekers 100% 
Ingeschat wordt dat deze allemaal individueel met de 

wagen komen.  

Contractors 79% 

Er wordt verwacht dat contractors wel effectief allemaal 

met de wagen/minibus komen (meenemen van 

werkmateriaal), maar dat er gecarpoold wordt.  

Katoen Natie, Air 

Liquide, Nippon Gases 
100%  

 

10.2.2.3 Aantal vrachtwagens sites IMB, Inovyn, Vesta en Gunvor – bestaande 

toestand  

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal vrachtbewegingen op dagbasis op de 

verschillende sites in de bestaande toestand. Voor die vrachtbewegingen wordt gerekend met een 

PAE (personenauto-equivalent) van 2,5 (1 vrachtwagen wordt dus gerekend als 2,5 

personenwagens).  

Tabel 10-12: Overzicht vrachtwagens IMB – bestaande toestand 

IMB – Vracht  
Aantal 

vrachtwagens/dag 
Duiding 

IMB vrachtwagens  100 Binnenkomend in het noorden. Diverse soorten 

vrachtwagens (bulk, kisten of containers). 

Nippon Gases 

vrachtwagens 

50 Binnenkomend in het noorden. Meestal 

vrachtwagens met vloeibaar gas. 

Contractor en levering 10  

Trein <1  
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Tabel 10-13: Overzicht vrachtwagens Inovyn – bestaande toestand 

Inovyn – Vracht  Aantal Duiding 

Inovyn 40 Bulk vrachtwagens vloeistoffen. Meestal laden bij 

laadperrons met geïntegreerde weegcellen. In het weekend 

minder verkeer. 

Air Liquide 40 Bulk vrachtwagens vloeistoffen. In het weekend minder 

verkeer. 

Contractor en levering 10  

Trein <1 Ongeveer 20 wagons per week. Maar deze worden in 

batches afgehandeld. 2 individuele (chloor) en 2 groepen 

van 9 (bijtende). 

 

Tabel 10-14: Overzicht vrachtwagens Vesta – bestaande toestand 

Vesta – Vracht  Aantal Duidding 

Transport gevaarlijke 

producten 

<1 1-2 vrachtwagens per week met propaan. 

Totaal vrachtvoertuigen 1 Gemiddeld 1 vrachtwagen per dag 

Trein Geen  

 

Tabel 10-15: Overzicht vrachtwagens Gunvor – bestaande toestand* 

Gunvor – Vracht  Aantal Duidding 

Totaal vrachtvoertuigen 50 Inschatting ARCADIS o.b.v. eerdere vergunning. 

Trein <1 Weinig treinstellen. 

* Sinds mei 2020 heeft Gunvor de raffinage van ruwe olie gestaakt. Er is sprake van het tijdelijk stilleggen 

van de activiteiten op deze site. De gebruikte cijfers zijn van toepassing op periode voorjaar 2020.2  

  

 
2https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/einde-dreigt-voor-antwerpse-olieraffinaderij-
gunvor/10234764.html 
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10.2.2.4 Verdeling verkeer doorheen de dag voor de verschillende gebruikers 

(werknemers en vracht) – bestaande toestand 

Op basis van de verkregen informatie kan onderstaande verdeling doorheen de dag bepaald worden. 

Deze gelden voor de bestaande toestand, alsook voor de toestand tijdens de aanlegfase en de 

toekomstige exploitatie. Voor de meeste gebruikers van de site wordt eenzelfde spreidingspatroon 

verwacht. Uitzondering hierop zijn de arbeiders die in shiften werken.  

• Werknemers shift – IMB (2 shiften – 4 ploegen) 

• Aankomst tussen 5u en 6u en tussen 17u en 18u. 

• Vertrek tussen 6u en 7u en tussen 18u en 19u. 

• Werknemers shift – Inovyn, Vesta, Gunvor (3 shiften – 4 ploegen) 

• Aankomst tussen 5u en 6u, tussen 13u en 14u en tussen 21u en 22u. 

• Vertrek tussen 6u en 7u, tussen 14u en 15u en tussen 22u en 23u.  

• Werknemers – niet shift (bedienden etc.) 

• aankomst tussen 7u-8u en 8u-9u, telkens 50/50 (= worst case). 

• vertrek tussen 15u-18u, verdeeld 25/50/25 (= worst case). 

• Externe contractors 

• Een deel van de contractors is een hele dag aanwezig op de site, een deel is er slechts tijdelijk 

(1u, 2u, 4u,…).  

• Bezoekers 

• Gespreid doorheen de dag tussen 9u en 18u.  

• Vracht 

• Voornamelijk tussen 6u en 18u. Er wordt uitgegaan van volgend aandeel tijdens de 

spitsmomenten, zowel voor aankomende als voor vertrekkende vrachtwagens: 

• 6u-7u: 5% 

• 7u-8u: 10% 

• 16u-17u: 10% 

17u-18u: 5% 

Onderstaande tabellen geven samenvattend weer met welke spreiding doorheen de dag wordt 

gewerkt voor de verschillende sites. De gekleurde cellen duiden aan welke bewegingen relevant zijn 

in het mobiliteitsverhaal.   

Tabel 10-16: Spreiding verkeer doorheen de dag, 0u tot 12u  

  0u 1u 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 10u 11u 

Werknemers Niet shift, Aankomst 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 

Werknemers Niet shift, Vertrek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Shift IMB Aankomst 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Shift IMB, Vertrek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Shift anderen, Aankomst 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Shift anderen, Vertrek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Contractors, Aankomst 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 5% 5% 10% 

Contractors, Vertrek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 

Shift vracht, Aankomst 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 10% 10% 10% 5% 

Shift vracht, Vertrek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 10% 10% 10% 10% 5% 

Bezoek, Aankomst 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 10% 

Bezoek, Vertrek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 
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Tabel 10-17: Spreiding verkeer doorheen de dag, 12u tot 24u 

  12u 13u 14u 15u 16u 17u 18u 19u 20u 21u 22u 23u 

Werknemers Niet shift, Aankomst 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Werknemers Niet shift, Vertrek 0% 0% 0% 25% 50% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Shift IMB, Aankomst 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Shift IMB, Vertrek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Shift anderen, Aankomst 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 

Shift anderen, Vertrek 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 

Contractors, Aankomst 10% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Contractors, Vertrek 10% 10% 5% 5% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Shift vracht, Aankomst 10% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Shift vracht, Vertrek 10% 5% 10% 10% 10% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Bezoek, Aankomst 10% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Bezoek, Vertrek 10% 10% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal voertuigen (in PAE) dat per uur op de sites 

aankomt en vertrekt in de bestaande toestand, rekening houdend met het aantal werknemers, de 

modal split, de spreiding doorheen de dag en het gebruik van de verschillende in- en uitritten.  
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Tabel 10-18: Overzicht verkeersstromen bedrijfssites – bestaande toestand 

 Inrit en uitrit Gunvor Inrit en uitrit IMB Inrit en uitrit Inovyn Inrit en uitrit Vesta 

 Toekomend Vertrekkend Toekomend Vertrekkend* Toekomend Vertrekkend Toekomend Vertrekkend 

5u-6u 40 0 17 0 12 0 5 0 

6u-7u 6 44 20 0 11 47 0 5 

7u-8u 172 13 108 0 99 63 50 0 

15u-16u 13 92 43 0 26 141 0 25 

16u-17u 13 172 42 0 24 213 0 50 

17u-18u 6 86 37 0 11 106 0 25 

*Verkeer dat toekomt via inrit IMB, vertrekt via uitrit Inovyn.  
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10.2.2.5 Spreiding verkeer over het wegennet voor sites IMB, Inovyn, Vesta, 

Gunvor (werknemers en vracht) – bestaande toestand  

Zoals toegelicht in § 10.2.1.5.2.2, wordt voor de verschillende sites uitgegaan van volgende verdeling 

van het verkeer over het netwerk.  

Voor personenwagens geldt: 

• Noorden (Noord-Antwerpen en Nederland), via Scheldelaan naar complex 11-Zandvliet: 10%; 

• Oosten (Gent, Linkeroever, Oost-Vlaanderen), via Scheldelaan naar complex 12-Lillo en 

vervolgens Liefkenshoektunnel: 25%; 

• Zuiden (Stad en agglomeratie Antwerpen), via Scheldelaan naar Antwerpen: 5%; 

• Oosten (Kempen, Mechelen, Brussel, ruime regio rond Antwerpen), via Scheldelaan naar complex 

12-Lillo en vervolgens Tijsmanstunnel: 60%. 

 

Voor vrachtwagens geldt: 

• Noorden (Noord-Antwerpen en Nederland), via Scheldelaan naar complex 11-Zandvliet: 10%; 

• Oosten (Gent, Linkeroever, Oost-Vlaanderen), via Scheldelaan naar complex 12-Lillo en 

vervolgens Liefkenshoektunnel: 30%; 

• Zuiden (Stad en agglomeratie Antwerpen), via Scheldelaan naar Antwerpen: 0%; 

• Oosten (Kempen, Mechelen, Brussel, ruime regio rond Antwerpen), via Scheldelaan naar complex 

12-Lillo en vervolgens Tijsmanstunnel: 60%. 

 

Op deze manier wordt vooral het complex 12-Lillo het zwaarst belast. In het kader van een worst case 

berekening is dat een goed uitgangspunt, aangezien dit sowieso al het drukste knooppunt is in de 

omgeving van IMB.  

10.2.2.6 Parkeerbezetting – bestaande toestand 

De bestaande parkings zullen geen impact ondervinden tijdens aanleg- en exploitatiefase. Voor de 

aanlegfase wordt een nieuwe aparte parking voorzien, bereikbaar via inrit Gunvor. Tijdens de 

exploitatiefase wordt een nieuwe aparte parking voorzien voor de werknemers van Project One. Het 

is dus niet nodig om de bestaande parkeertoestand te beoordelen.  
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10.2.3 Besluit huidige bereikbaarheid- en mobiliteitsprofiel  

De projectsite van Project One is, via een goed uitgebouwd netwerk van fietsinfrastructuur (BFF, 

fietssnelwegen,…), goed ontsloten voor fietsers. Er zijn voldoende brede fietspaden aanwezig op de 

Scheldelaan. Oversteken over de Scheldelaan kan als fietser beveiligd ter hoogte van de inrit naar 

Inovyn. Het plaatselijke dubbelrichtingsfietspad aan de oostelijke zijde van de Scheldelaan geeft wel 

mogelijke conflicten met op- en afrijdend verkeer van de bedrijfssites. 

De site is niet bereikbaar via het klassieke openbaar vervoer (De Lijn). De dichtstbijzijnde halte ligt 

buiten wandelafstand. Binnen de context van de Antwerpse Haven worden wel verschillende 

initiatieven genomen om het comfort voor fietsers te verbeteren (Fietsbus, Waterbus). Werknemers 

kunnen daarnaast ook gebruik maken van de I-bus, en kunnen tevens hun woon-werkverplaatsing 

uitvoeren door combinatie van fiets en (water)bus.  

Voor het gemotoriseerd personenverkeer is de site goed bereikbaar. Met 2 aansluitingscomplexen 

naar het hoger wegennet binnen een straal van 5 km, dient men niet door woonkernen of 

verkeersgevoelige gebieden te rijden. De verschillende wegsegmenten (complexen, knopen en 

wegvakken) hebben nog voldoende theoretische capaciteit om het verkeer vlot te laten afwikkelen. 

Ter hoogte van invoegstroken, uitvoegstroken en weefstroken kunnen mogelijk wel 

capaciteitsproblemen ontstaan.   

Verkeer vanuit Nederland en het noorden van Antwerpen kan de vaak optredende structurele files 

rond Antwerpen vermijden, door gebruik te maken van A12 en complex 11-Zandvliet. Verkeer vanuit 

Oost-Vlaanderen geniet van een gelijkaardig voordeel. Zij rijden door de Liefkenshoektunnel, die over 

het algemeen vlot verkeer toelaat (maar wel betalend is), en kunnen de R2 verlaten alvorens in de 

files richting Antwerpen te komen. Verkeer vanuit Vlaanderen/Limburg/Antwerpen rijdt in de ochtend 

in de tegenovergestelde richting van de structurele files richting Antwerpen. In de avondspits kan een 

gelijkaardig verhaal opgetekend worden. Wel staat dit verkeer vaak in file op de E313 / E34. 

Op de Scheldelaan zelf is momenteel voldoende capaciteit om het verkeer vlot af te wikkelen. Ook de 

kruispunten met de bedrijfsinritten (zowel deze met VRI als de voorranggeregelde kruispunten) 

wikkelen vlot af en hebben nog veel reservecapaciteit. Ter hoogte van de kruispunten met de op- en 

afritten naar de R2 liggen de intensiteiten een stuk hoger. Echter is er ook daar voorlopig nog 

voldoende restcapaciteit. Uitzondering hierop is het oostelijke kruispunt, waar om 17u een 

verzadigingsgraad van 100% wordt vastgesteld.  

Die vlotte bereikbaarheid geldt ook voor zwaar verkeer en uitzonderlijk vervoer. Daarnaast biedt de 

site een aantal mogelijkheden voor water- en spoorgebonden vervoer. Anno 2021 wordt hiervan 

echter nog maar beperkt gebruik gemaakt. 

Parallel lopende werven (Oosterweelverbinding, complex project ECA, bouw van de kaaimuur) 

vormen belangrijke aandachtspunten bij de verdere organisatie van werfverkeer voor de aanleg van 

de Project One site. Het belangrijkste uitgangspunt moet erin bestaan om zoveel mogelijk individuele 

voertuigen van het wegennet te krijgen.  
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10.3 Effectbeschrijving en effectbeoordeling – aanlegfase  

In dit hoofdstuk wordt voornamelijk gefocust op de periodes met de hoogste verkeersdruk tijdens de 

aanlegfase van Project One. Een aantal voorbereidende werken (afgraven teelaarde, nivellering,…) 

en de bouw van de kaaimuur vallen buiten deze piekperiode. De piek van de feitelijke aanleg is het 

meest belastend vanuit oogpunt van mobiliteit en effecten zullen hier het meest uitgesproken zijn. 

Voorgestelde maatregelen hebben wel betrekking op de volledige aanlegfase.  

De effecten op mobiliteit worden beschreven en beoordeeld volgens de volgende effectgroepen:  

• Verkeersveiligheid (voor de verschillende vervoermodi);  

• Gemotoriseerd verkeer – afwikkeling wegennet; 

• Gemotoriseerd verkeer – afwikkeling kruispunten; 

• Gemotoriseerd verkeer – parkeren personenwagens; 

• Gemotoriseerd verkeer – parkeren vrachtwagens. 

Vooraleer deze aspecten beoordeeld kunnen worden, wordt een inschatting gemaakt van de toename 

van het verkeer en eventuele infrastructurele aanpassingen. Die inschatting gebeurt in § 10.3.2. 

Hieronder wordt gestart met een overzicht van maatregelen die bij voorbaat reeds getroffen worden 

om de impact van de werf te beperken.  

10.3.1 Maatregelen vanuit Project One – aanlegfase  

Project One is zich bewust van de mobiliteitsimpact die de aanlegfase met zich mee zal brengen. 

Daarom plant men een aantal maatregelen teneinde de impact te beperken. Hieronder wordt een 

overzicht gegeven van deze maatregelen. Nadien wordt toegelicht welke verkeersimpact ondanks 

deze maatregelen toch nog verwacht kan worden. De impact hiervan vormt het onderzoek van het 

mobiliteitsluik in dit MER.  

10.3.1.1 Verminderen van transporten 

10.3.1.1.1 Werken met modules 

Een belangrijke maatregel bestaat erin om zoveel mogelijk voorbereidend werk buiten de eigenlijke 

werfsite te laten plaatsvinden. Op deze manier kunnen grote modules worden geassembleerd, die 

daarna zoveel mogelijk rechtstreeks via schepen worden aangeleverd. Dit betekent een significante 

vermindering van de hoeveelheid mankracht op de werf en bijbehorend transport naar de site. 

Fragmentarische transporten met kleinere onderdelen worden op deze manier vermeden. 

Modules tot 9 000 ton zullen worden geleverd als voltooide eenheden. Daarnaast zullen ook kleinere 

modules en voormontages worden aangeleverd. Project One schat dat zo’n 40% van het totale aantal 

manuren buiten de projectsite verricht zullen worden. Momenteel worden volgende transporten 

voorzien:  

• 21 zeer grote modules (>1 000ton); 

• 155 modules; 

• 50 zware/grote onderdelen. 

De modules en het grote materieel worden direct aan de bouw-loskades van de werfsite aangeleverd. 

Men schat het aantal van dergelijke leveringen momenteel tussen de 60 en 90 (dus meerdere 

modules per transport). 

Dit vermindert het vrachtverkeer en uitzonderlijk transport op de weg aanzienlijk en verkleint de kans 

op verstoring van het normale verkeer. 
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10.3.1.1.2 Bulkmateriaal per schip 

Naast het gebruik van modules wordt ook sterk ingezet op het transport van bulkmateriaal per schip.  

Op deze manier zal een groot deel van de af te voeren en aan te voeren grond getransporteerd 

worden. Er zal zoveel mogelijk getracht worden om transporten van aan- en afvoer te combineren. Dit 

is echter afhankelijk van het type en de kwaliteit van de grond en de timing. In Hoofdstuk 7 Lucht 

wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheid en de transporten.  

Op basis van de vermelde planning zullen de verschillende scheepstransporten elkaar weinig of niet 

overlappen. De afvoer van teelaarde en aanvoer van grond zal ongeveer opeenvolgend gedurende 

het eerste werfjaar plaatsvinden (Q4 2022 – Q3 2023). 

10.3.1.1.3 Gebruik van overslagsites 

Daarnaast wordt ingezet op het zo efficiënt mogelijk aanvoeren van materiaal via de weg. Kleinere 

hoeveelheden worden naar externe overslagsites (Marshalling Yards) gebracht en daar opgeslagen 

om nadien per vrachtwagen naar de werfsite gebracht te worden. Op die manier wordt het aantal 

bewegingen op de Scheldelaan sterk gereduceerd. Project One plant twee van deze locaties op 

minder congestiegevoelige zones in de regio Antwerpen. Door twee sites te gebruiken, kunnen deze 

flexibel ingezet worden, rekening houdend met congestie op de routes van en naar Project One en 

met werken in kader van Oosterweel. Het is bijgevolg mogelijk dat een bepaalde overslagsite in 

bepaalde piekperiodes niet of in mindere mate wordt gebruikt om bijkomende congestie van het 

wegennet te vermijden.  

Beide overslagsites zijn ook bereikbaar via het spoor, waardoor aanvoer van materiaal naar de 

overslagsites ook per trein kan. Het is echter niet mogelijk om ook transporten per trein van de 

overslagsites naar Project One te organiseren. Het spoor naar Vesta is niet in gebruik; het spoor naar 

Inovyn is niet geschikt voor bulktransporten.  

10.3.1.2 Verschuiven van de transporten 

Het verminderen van het aantal transporten en verplaatsingen is mogelijk tot op een bepaalde 

hoogte. Er zullen sowieso ook werknemers op de projectsite zelf zijn. Daarom wordt tevens ingezet 

op verschuiven van vervoer. Er zal worden ingezet op zowel verschuivingen in tijd als verschuivingen 

in vervoersmodi. 

10.3.1.2.1 Verschuiving in de tijd 

Werken met shiften en leveringsvensters voor vrachtverkeer 

Voor het vrachtverkeer dat toch naar de site komt, wordt maximaal getracht om deze transporten 

buiten de spitsuren te laten plaatsvinden:  

• Tijdens piekmomenten (ochtend- en avondspits) op de werf wordt geen vrachtverkeer toegelaten 

(tenzij een continue levering van materiaal cruciaal is, zoals bijvoorbeeld beton);  

• Leveringen van bulkmateriaal wordt georganiseerd buiten de normale werktijden.  

Werken met shiften en arbeidsvensters voor werknemers  

Tijdens piekperiodes met kans op congestie worden aankomst- en vertrektijden van groepen 

werknemers aangepast, zodat de pieken afgevlakt worden. Op die manier worden de pieken breder, 

maar minder intens.  
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10.3.1.2.2 Verschuiving van vervoersmodi 

Werken met collectief vervoer 

Tijdens de aanlegfase wordt het vervoer van arbeiders zoveel als mogelijk gebundeld in bussen en 

minibussen: 

• Buitenlandse arbeiders die in een gemeenschappelijke accommodatie verblijven, worden opgepikt 

met bussen en minibussen;  

• Voor arbeiders die buiten Antwerpen woonachtig zijn, wordt een aantal ophaalpunten aangeduid 

van waaruit (mini)bussen vertrekken naar de site;  

• Voor arbeiders binnen de Antwerpse regio wordt afstemming gezocht met het bestaande 

openbaar vervoer aanbod. Indien dit niet voldoende geschikt blijkt te zijn, wordt een shuttlebus 

tussen de werfsite en het centrum van Antwerpen ingelegd tijdens de piekperiodes.  

Inzetten op duurzame vervoermodi 

Werknemers in het projectgebied zullen aangemoedigd worden om met de fiets naar de site te 

komen. Hiervoor wordt voorzien in: 

• Beveiligde fietstoegangen (aparte infrastructuur zodat fietsers niet mengen met gemotoriseerd 

verkeer); 

• Beschutte fietsenstallingen; 

• Douches; 

• Aanmoedigen door de lancering van fiets- en loopgroepjes via sociale media.  

Promoten van carpoolen 

Daarnaast wordt ingezet op carpoolen. Het gebruik van de parking zal gelimiteerd worden door het 

voorzien van parkeerpassen. Deze zullen vooral beschikbaar worden gesteld aan personen die 

omwille van hun functie aangewezen zijn op het gebruik van de wagen of voor diegenen voor wie 

andere vervoersmodi niet realistisch zijn, zoals werfleiders en projectleiders van onderaannemers. Er 

wordt daarenboven voorrang gegeven aan werknemers die carpoolen. Door monitoring van het 

parkeren zal Project One bewaken dat er geen verschuiving optreedt naar gebruik van 

parkeerplaatsen op openbaar domein.  

10.3.1.3 Interne organisatie  

Tot slot zal er tijdens de aanlegfase ook intern transport nodig zijn tussen het contractordorp en de 

constructieterreinen van Project One. Hiervoor worden shuttles ingelegd.  

10.3.2 Verkeersgeneratie – aanlegfase  

In dit hoofdstuk wordt een mobiliteitsprofiel van de werfsites opgebouwd, waarmee ingeschat kan 

worden hoeveel verkeer er verwacht wordt en hoe dit zich zou verdelen, zowel qua vervoermodus als 

qua verdeling op het netwerk. In dit hoofdstuk wordt de ‘verdeling over de modi’ specifiek besproken 

en beoordeeld in relatie tot algemene beleidsdoelstellingen en/of gebruikelijk haalbare aandelen van 

bepaalde modi.   

Concreet bestaat de werf uit twee delen: 

• Een noordelijk deel, tussen Gunvor en IMB, toegankelijk via de inrit van Gunvor. Het is vooral deze 

inrit die zwaar belast zal worden, aangezien hier het grootste deel van de parkeervoorziening voor 

de aanlegfase wordt gerealiseerd. 

• Een zuidelijk deel, ten zuiden van Vesta, toegankelijk via de inrit van Vesta.  
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Figuur 10-18: Overzicht projectgebieden werf 

 

10.3.2.1 Mobiliteitsprofiel – aanlegfase 

Voor de raming van de verkeersgeneratie tijdens de aanlegfase wordt gebruik gemaakt van cijfers 

verkregen via Project One. In onderstaand overzicht wordt abstractie gemaakt van werknemers en 

vrachttransport dat anno 2020 reeds op de sites aanwezig is. Uiteraard worden die bestaande 

verkeersstromen wel mee opgenomen in de verschillende berekeningen.  

10.3.2.1.1 Aantal werknemers – aanlegfase 

Doorheen de aanlegfase zal het aantal werknemers op de sites sterk variëren. Bijlage 4.12 geeft 

hiervan een overzicht. De aanlegfase duurt ca. 3 jaar en 8 maanden en zou bij benadering gestart 

worden vanaf augustus 2022. 

De tabel hieronder is een uittreksel van Bijlage 4.12 en toont de drukste maanden (piekperiode Juli 

2024 – Mei 2025) voor wat betreft aantal werknemers op de werfsites. Voor de beoordeling van het 

parkeergebeuren zal met een piek van 2 535 werknemers (mei 2025) gewerkt worden. De 

effectbeoordeling van de afwikkeling van de kruispunten en wegsegmenten gebeurt met een andere 

piek, waarbij tevens het aantal vrachtbewegingen in rekening wordt gebracht. Hier wordt later verder 

op ingegaan.  
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Tabel 10-19: Aantal werknemers tijdens piekperiode – aanlegfase  

Maand 

68 

Juli 2024

69 

 

70 

 

71 

 

72 

 

73 

 

74 

 

75 

 

76 

 

77 

 

78  

Mei 2025

Indirect/Management 402 411 390 451 507 557 601 636 661 676 678 

Arbeiders 1 102 1 126 1 068 1 235 1 389 1 527 1 645 1 742 1 812 1 852 1 857 

Totaal 1 504 1 537 1 458 1 686 1 896 2 084 2 246 2 378 2 473 2 528 2 535 

10.3.2.1.2 Modal split werknemers – aanlegfase 

Project One geeft volgende cijfers m.b.t. de verwachte modal split voor werknemers tijdens de 

aanlegfase. Voor de werknemers die in de bedrijven werken, wordt gewerkt met dezelfde modal split 

als in de bestaande toestand.  

Andere vormen van OV (zoals de Waterbus) kunnen deze modal split mogelijks nog verbeteren. Er 

wordt in deze fase echter niet van uit gegaan dat het klassieke openbaar vervoer een aangewezen 

transportmiddel is omwille van de specifieke arbeidsuren van de werknemers.  

Tabel 10-20: Modal split werfpersoneel – aanlegfase  

Voertuigkeuze Model split aanlegfase 

Fiets, motor en openbaar 

vervoer 
2% 

Bussen (45 passagiers) 50% 

Minibussen (10 passagiers) 15% 

Auto (1.15 passagiers) 33% 

10.3.2.1.3 Vrachtbewegingen – aanlegfase 

Doorheen de aanlegfase zal het aantal vrachttransporten naar de sites sterk variëren. De figuur in 

Bijlage 4.13 geeft hiervan een overzicht. De piekperiode voor vracht wordt verwacht in maand 60 tot 

en met 70. Echter wordt in dit hoofdstuk rekening gehouden met de piekperiode van het 

werfpersoneel, aangezien het aantal voertuigbewegingen dan het sterkst zal toenemen. 

Onderstaande tabel geeft dus ook het aantal vrachtbewegingen tijdens de piekperiode van het 

personenverkeer (juli 2024 – mei 2025). Zoals aangegeven in het hoofdstuk met de reeds getroffen 

maatregelen, worden 2 externe overslagsites voorzien (Marshalling Yards), dewelke eveneens in 

onderstaand overzicht zijn opgenomen.  
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Tabel 10-21: Aantal vrachttransporten per dag tijdens piekperiode – aanlegfase  

Maand 

68 

Juli 

2024 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

Mei 

2025 

Betonmixers 82 66 64 60 60 50 50 46 46 34 36 

Vracht tussen 

zone noord en 

zuid 

33 33 33 33 33 33 27 25 23 22 17 

Vracht direct naar 

zone noord 
9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 2 

Vracht direct naar 

zone zuid 
21 21 21 11 11 11 11 11 10 9 7 

Vracht van 

overslagsites 

naar zone zuid 

17 17 17 17 17 17 13 13 12 11 8 

Totaal vracht naar 

zone zuid 
162 145 143 127 127 116 106 99 94 79 70 

Vracht naar 

overslagsites 
9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 2 

In vorig hoofdstuk werd reeds aangegeven dat een groot deel van het transport van materiaal via 

schip en in bulk zal gebeuren. Dit is in overeenstemming met de algemene beleidsdoelstelling van de 

Haven van Antwerpen. Het is echter niet mogelijk om deze fase van de werken reeds een 

kwantitatieve inschatting te maken van de exacte verhouding.  

 

Figuur 10-19: Beleidsdoelstelling omtrent vrachttransport Haven van Antwerpen (bron: 
https://www.portofantwerp.com/nl/transport-van-en-naar-de-haven ) 

 

Om het aantal betonmixers te beperken, werd reeds nagegaan of het zinvol zou zijn om te werken 

met een tijdelijke, lokale betoncentrale op een ponton op het water. Uiteindelijk kon die piste niet 

weerhouden worden, omwille van 2 voorname redenen: 
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• De capaciteit van zo’n tijdelijke betoncentrale is te klein vergeleken met de grote hoeveelheid 

beton die nodig is voor Project One; 

• Er is slechts 1 zo’n tijdelijke betoncentrale (Bonton), waardoor het niet zeker is dat de 

beschikbaarheid van die centrale in lijn is met de timing van de aanlegfase. Daarenboven is het 

riskant om afhankelijk te zijn van 1 grondstoffenbron. 

10.3.2.1.4 Totaal voertuigen – aanlegfase  

De combinatie van beide type verkeerstromen maakt dat maand 76 (maart 2025) de zwaarste maand 

is (in absolute PAE). Voor de beoordeling van de verkeersafwikkeling wordt dan ook met de 

desbetreffende aantallen gewerkt. Onderstaande tabel vat samen welke cijfers voor welke 

beoordeling gebruikt worden. Voor de beoordeling van het parkeergebeuren wordt gewerkt met de 

maand waarin het grootste aantal personenvoertuigen de sites zal bereiken, zijnde maand 78 (mei 

2025).  

Tabel 10-22: Overzicht gebruikt aantal voertuigen – aanlegfase  

 

Beoordeling 

verkeersafwikkeling 

kruispunten 

Beoordeling 

parkeren 

Maand 76 (maart 2025) 78 (mei 2025) 

Wagens 710 727 

Bussen 29 29 

Minibussen 38 38 

Vracht 94 70 

10.3.2.1.5 Verdeling verkeer doorheen de dag (werknemers en vracht) – 

aanlegfase 

Op basis van de verkregen informatie kan onderstaande verdeling doorheen de dag bepaald worden. 

Deze geldt voor het transport gebonden aan de werf.  

• Werfpersoneel (wagen, minibus en bus): 

• aankomst tussen 5u en 6u (40%) en tussen 6u en 7u (60%); 

• vertrek tussen 16u en 17u (40%) en tussen 17u en 18u (60%). 

• Vracht: 

• Rijden vooral tussen 6u en 18u. Er wordt uitgegaan van volgend aandeel tijdens de 

spitsmomenten, zowel voor aankomende als voor vertrekkende vrachtwagens: 

• 6u-7u: 5% 

• 7u-8u: 10% 

• 16u-17u: 10% 

• 17u-18u: 5% 
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10.3.2.1.6 Maatregelen vrachtverkeer – aanlegfase  

Waar de levering per vrachtwagen onvermijdelijk is, zal de algemene strategie zijn om leveringen 

tijdens piekuren te minimaliseren (vermijden van congestie tijdens ochtend- en avondspits) en 

goederen zoveel mogelijk gebundeld te laten toekomen. Deze strategie omvat volgende principes: 

• Tijdens de piekperiode van de aanleg zijn er geen leveringen toegestaan tijdens ochtend- en 

avondspits wanneer het grootste deel van de werknemers ter plaatse arriveert of vertrekt. 

Uitzondering hierop wordt gemaakt voor kritische leveringen (bv. voor een continu beton storten), 

maar dit zal slechts bij uitzondering zijn. 

• Vrachtwagenleveringen aan een offsite rangeerinrichting worden gemaximaliseerd. De offsite 

faciliteit zal in een minder druk gebied van Antwerpen zijn en algemene / deelleveringen zullen zijn 

opgeslagen of gegroepeerd in volledige ladingen voor levering op locatie met een minimum aantal 

vrachtwagenladingen. 

• Tijdens de piekbouwperiode zal er in ploegendienst worden gewerkt, zodat sommige leveringen 

kunnen plaatsvinden buiten de normale werktijden (bijv. nachtdienst) of tijdens weekends. 

 

Door middel van deze strategie wordt vrachtverkeer tot een minimum beperkt en worden door 

spreiding van vrachtverkeer piekbelastingen op het wegennet en de site vermeden. Hierdoor is het 

tevens niet noodzakelijk om grote aantallen wachtparkings op de site te voorzien om vrachtverkeer op 

te vangen. 

10.3.2.1.7 Spreiding verkeer over het wegennet (werknemers en vracht) – 

aanlegfase 

Omwille van het grote aantal werknemers dat tijdens de piekperiode dagelijks op de site zal werken, 

werd in een vroeg stadium reeds gezocht naar mogelijkheden om de huisvesting van (een deel van) 

deze werknemers collectief te organiseren. Er werden verschillende pistes onderzocht, maar de 

bestudeerde opties bleken uiteindelijk niet haalbaar:  

• Een cruiseschip voor langere tijd laten aanmeren in de haven. Dit is niet toegelaten omdat er in het 

havengebied niet gewoond mag worden.  

• Een tijdelijk dorp op de voormalige Churchillsite. 

• Een bungalowpark in het noorden van de provincie Antwerpen of in Nederland. Zo’n park is in 

België niet beschikbaar en werkkrachten tijdelijk in Nederland huisvesten is omwille van fiscale 

redenen niet haalbaar en bovendien zou dit betekenen dat Vlaanderen bij voorbaat de inkomsten 

zou mislopen die deze huisvesting met zich mee zou brengen.  

Daarom wordt er in voorliggende MER van uitgegaan dat er geen collectieve huisvesting komt voor 

de arbeiders. Dit is een worst case benadering. Onderstaande figuur toont de verwachte spreiding 

van het werfverkeer, voor werknemers (met wagen, bus of minibus) die direct naar de werfsite rijden: 

• Noorden (Noord-Antwerpen en Nederland), via Scheldelaan naar complex 11-Zandvliet: 10%. 

• Oosten (Gent, Linkeroever, Oost-Vlaanderen), via Scheldelaan naar complex 12-Lillo en 

vervolgens Liefkenshoektunnel: 25%. 

• Zuiden (Stad en agglomeratie Antwerpen), via Scheldelaan naar Antwerpen: 5%. 

• Oosten (Kempen, Mechelen, Brussel, ruime regio rond Antwerpen), via Scheldelaan naar complex 

12-Lillo en vervolgens Tijsmanstunnel: 60%. 

 

Op die manier wordt vooral het complex 12-Lillo belast. In kader van een worst case berekening is dat 

een goed uitgangspunt, aangezien dit sowieso al het drukste knooppunt is in de omgeving van 

Project One.  
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Figuur 10-20: Spreiding personenverkeer over wegennet (Project One) – aanlegfase  

Voor vrachtverkeer dat direct naar de werfsite rijdt, wordt een gelijkaardige spreiding over het 

wegennet verwacht: 

• Noorden (Noord-Antwerpen en Nederland), via Scheldelaan naar complex 11-Zandvliet: 10%. 

• Oosten (Gent, Linkeroever, Oost-Vlaanderen), via Scheldelaan naar complex 12-Lillo en 

vervolgens Liefkenshoektunnel: 30%. 

• Zuiden (Stad en agglomeratie Antwerpen), via Scheldelaan naar Antwerpen: 0% 

• Oosten (Kempen, Mechelen, Brussel, ruime regio rond Antwerpen), via Scheldelaan naar complex 

12-Lillo en vervolgens Tijsmanstunnel: 60%. 

 

Op die manier wordt opnieuw vooral het complex 12-Lillo belast. In kader van een worst case 

berekening is dat een goed uitgangspunt, aangezien dit sowieso al het drukste knooppunt is in de 

omgeving van Project One. 

In deze prognoses wordt verwacht dat er ook verkeer via Scheldelaan zal rijden. Op de Scheldelaan 

worden in de loop van de komende jaren werken verwacht in kader van de Oosterweelverbinding en 

een tweede Scheldetunnel. Anno 2021 is de Scheldelaan tijdelijk onderbroken i.k.v. voorbereidende 

werken voor die tweede Scheldetunnel. Deze voorbereidende werken zullen echter afgerond zijn 

tegen het najaar van 2021.3 

Een verdere timing van werken op en rond de Scheldelaan bestaat voorlopig nog niet. Wel is een 

omleidingsroute via de Kastelweg mogelijk. In onderstaande berekeningen en inschatting van 

effecten wordt er dus van uit gegaan dat een route via de Scheldelaan steeds mogelijk zal zijn.  

 
3https://nieuws.oosterweelverbinding.be/voorbereidende-werken-scheldetunnel-scheldelaan-
afgesloten/  
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Figuur 10-21: Spreiding vrachtverkeer over wegennet (Project One) – aanlegfase  

 

Daarnaast wordt uitgegaan van volgende verdeling voor vrachttransport van beide externe 

overslagsites. Volgende verdeling van het gebruik van beide overslagsites geldt: 

• Marshalling yard 1: 60% 

• Marshalling yard 2: 40% 

 

Figuur 10-22: Spreiding verkeer vanaf Marshalling yards - overslagsites (Project One) 
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Tot slot zullen betonmixers ook van twee specifieke betoncentrales komen. Onderstaande kaart toont 

hun routering. Volgende verdeling van het gebruik van beide overslagsites geldt: 

• Betoncentrale 1: 50% 

• Betoncentrale 2: 50% 

 

Figuur 10-23: Spreiding verkeer vanaf betoncentrales (Project One) 

10.3.2.1.8 Verdeling werfverkeer over de sites – aanlegfase  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gebruik van de toegangen sites Gunvor en Vesta 

voor toekomend werfverkeer. 

Tabel 10-23: Toedeling werfverkeer over sites – aanlegfase  

 
Toerit Gunvor – 

noordelijke werfzone 

Toerit Vesta – 

zuidelijke werfzone 

Wagens 100% 0% 

Bussen 0% 100% 

Minibussen 100% 0% 

Vracht van 

Marshalling 

yards 

0% 100% 

Betonmixers 0% 100% 
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10.3.2.1.9 Interne verkeerscirculatie – aanlegfase 

Tot slot zullen er nog verkeerstromen ontstaan ten gevolge van interne verplaatsingen. Enerzijds gaat 

het over transporten van werknemers tussen de noordelijke en zuidelijke werfzone. Deze worden 

zoveel mogelijk georganiseerd met shuttle bussen. De shuttle bussen brengen tijdens de ochtendpiek 

werknemers van de noordelijke naar de zuidelijke werfzone. Ze keren nadien leeg terug naar de 

noordelijke werfzone, waar ze doorheen de dag geparkeerd blijven. ’s Avonds rijden ze leeg naar de 

zuidelijke werfzone, om vervolgens werfpersoneel opnieuw naar de noordelijke werfzone te brengen.  

Anderzijds zullen er ook vrachtwagens tussen beide werfsites rijden, georganiseerd met vracht 

shuttles. De shuttle vrachten rijden verspreid over de dag tussen beide werfzones.  

Ze worden beide als volgt geraamd: 

Tabel 10-24: Aantal shuttles tussen beide werfsites per dag tijdens piekperiode – aanlegfase 

Maand 

68 

Juli 

2024 

69 70 71 72 73 74 75 76  77 

78  

Mei 

2025 

Shuttle bussen 50 49 41 48 54 59 63 67 69 70 70 

Shuttle vrachten  33 33 33 33 33 33 27 25 23 22 17 

10.3.2.1.10 Overzicht verkeersstromen – aanlegfase 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de totale hoeveelheid verkeer tijdens de 

piekmomenten van de aanlegfase, rekening houdend met de spreiding in de tijd en over het netwerk. 

Tabel 10-25: Overzicht verkeersstromen werfsites (PAE) – aanlegfase* 

 Inrit Gunvor (noord) Inrit Vesta (zuid) 

 Toekomend Vertrekkend Toekomend Vertrekkend 

5u-6u 339 (+299) 21 (+21) 43 (+38) 0 (+0) 

6u-7u 476 (+470) 75 (+31) 64 (+64) 52 (+47) 

7u-8u 205 (+32) 14 (+1) 70 (+20) 77 (+77) 

15u-16u 19 (+7) 120 (+27) 47 (+46) 51 (+26) 

16u-17u 40 (+27) 504 (+331) 69 (+68) 96 (+46) 

17u-18u 38 (+32) 536 (+449) 36 (+36) 83 (+58) 

*Cijfers tussen haakjes geven surplus van werfverkeer t.o.v. bestaande situatie weer. 

• We zien tijdens de spitsuren een sterke stijging van verkeer op de in- en uitrit van Gunvor, waar 

een groot deel van het werfpersoneel toekomt en vertrekt.  

• Ook overdag zien we een stijging, die het gevolg is van het aan- en afrijden van vrachtwagens.  
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• Op de in- en uitrit van Vesta kan eveneens een stijging vastgesteld worden. Deze is voornamelijk 

het gevolg van het bijkomend vrachtverkeer voor deze werfzone. Daarnaast wordt verondersteld 

dat ook alle bussen en shuttle bussen toe komen op de inrit naar Vesta.  

10.3.3 Verkeersveiligheid – aanlegfase  

Verkeersveiligheid wordt als thema voor de verschillende vervoermodi bestudeerd. Er wordt daarbij 

rekening gehouden met het aantal conflicten tussen gelijke of verschillende vervoermodi. Een botsing 

met een vrachtwagen is namelijk zwaarder dan met een personenwagen. 

Volgende indicatoren worden onderzocht: 

• het aantal locaties waar er zich conflicten voordoen. De leesbaarheid en inrichting van het 

conflictpunt zijn hierbij belangrijk. Een conflictpunt uitsluitend met personenwagens is veiliger dan 

een conflictpunt met personenwagens en vrachtwagens; 

• het soort conflict dat zich voordoet. Conflicten tussen verkeersdeelnemers met een sterk 

verschillende snelheid of een sterk verschillende schaal zullen negatiever beoordeeld worden dan 

conflicten tussen verkeersdeelnemers met gelijkaardige snelheid en/of schaal; 

• het aantal conflicten. 

 

De indicator wordt kwalitatief beoordeeld.  

Tabel 10-26:  Beoordelingskader “Verkeersveiligheid – aanlegfase”  

Significantieniveau  Omschrijving  Weergave   

Aanzienlijk negatief 

effect  

Er is een aanzienlijk negatief effect omdat er meer 

conflictpunten zijn, omdat er meer conflicten zijn, omdat de 

leesbaarheid verslechtert en/of omdat er meer conflicten zijn 

tussen verkeerdeelnemers met sterk verschillende snelheden 

en schaal.   

-3 

Negatief effect  

Er is een negatief effect omdat er meer conflictpunten zijn of 

omdat de leesbaarheid van de bestaande conflictpunten 

verslechtert. Het soort conflict is gelijkaardig aan de huidige, 

maar er zijn wel meer conflicten.   

-2 

Beperkt negatief effect  

Er is een beperkt negatief effect indien het aantal 

conflictpunten en de leesbaarheid gelijk blijven, terwijl ofwel 

het soort conflict, ofwel het aantal conflicten tussen de 

verschillende verkeersdeelnemers wel wijzigt.   

-1 

Verwaarloosbaar effect  
Geen wijziging ten aanzien van de huidige toestand m.b.t. de 

verkeerveiligheid.   
0 

Beperkt positief effect  

Er is een beperkt positief effect indien het aantal 

conflictpunten en de leesbaarheid gelijk blijven, er nagenoeg 

geen wijziging is m.b.t. het soort conflict. Het aantal conflicten 

tussen de verschillende verkeersdeelnemers neemt wel af.  

+1 

Positief effect  Er is een positief effect omdat er minder conflictpunten zijn of 

omdat de leesbaarheid van de bestaande conflictpunten 
+2 
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Significantieniveau  Omschrijving  Weergave   

verbetert. Het soort conflict is gelijkaardig aan de huidige, 

maar er zijn wel minder conflicten.  

Aanzienlijk positief effect 

Er is een aanzienlijk positief effect omdat er minder 

conflictpunten zijn, omdat er minder conflicten zijn, omdat de 

leesbaarheid verbetert en/of omdat er minder conflicten zijn 

tussen verkeerdeelnemers met sterk verschillende snelheden 

en schaal.   

+3 

10.3.3.1 Beschrijving effecten voor de verschillende verkeersmodi – aanlegfase 

De mogelijke effecten op de verkeersveiligheid van voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer 

worden beschreven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar domein en private zones op de 

site. 

10.3.3.1.1 Voetgangersverkeer – aanlegfase 

Momenteel zijn er geen voetpaden aanwezig langs de Scheldelaan.  Er zijn geen openbaar vervoer 

haltes op de Scheldelaan, waardoor sowieso weinig voetgangers aanwezig zijn. Er is geen 

uitwisseling van personen tussen de verschillende bedrijven en de tussenafstanden zijn groot. De 

voetgangers die voorkomen langs de Scheldelaan komen voornamelijk van de parkeerstroken op de 

Scheldelaan, hoewel er zelden geparkeerd wordt langs de Scheldelaan. Het Antwerps Havenbedrijf 

moedigt bedrijven sterk aan om voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein te voorzien, zodat geen 

gebruik gemaakt moet worden van de parkeerplaatsen langs de Scheldelaan. Voetgangers zijn 

aangewezen op het gebruik van de bermen of de fietspaden om tot de verschillende 

bedrijfstoegangen te komen.  

Door het ontbreken van voetpaden is het noodzakelijk voor bedrijven om de nodige parkeerplaatsen 

voor zowel eigen werknemers als bezoekers te voorzien op eigen terrein. Door het ontbreken van 

voetgangersvoorzieningen op het openbaar domein is het voor voetgangers gevaarlijk om zich langs 

de Scheldelaan te begeven.  

Op de werfsites worden aparte loopzones voorzien voor voetgangers, die gescheiden zijn van het 

overige gemotoriseerd verkeer.  Er wordt voorzien in de nodige parkeerplaatsen, waardoor geen 

gebruik dient gemaakt te worden van de parkeerplaatsen op de Scheldelaan. 

Beoordeling voetgangersverkeer 

Er zijn geen wijzigingen ten aanzien van de huidige toestand m.b.t. de verkeerveiligheid. Het 

effect is verwaarloosbaar (0). 

10.3.3.1.2 Fietsers – aanlegfase 

Er wordt gekeken naar de verkeersveiligheid van de fietsers op het doorgaande fietspad, opgenomen 

als bovenlokaal functionele fietsroute (BFF), gelegen langs de Scheldelaan. Daarnaast wordt 

gekeken naar de specifieke oversteekbewegingen van fietsers over de Scheldelaan in functie van het 

bereiken van hun bestemmingen. Tot slot wordt ingezoomd op de bedrijfstoegangen Gunvor 

(noordelijke werfzone) en Vesta (zuidelijke werfzone) alsook het bereik van de fietsbushalte.   

1. Effect op doorgaand fietsverkeer langs Scheldelaan 



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

10-59 

Het doorgaande dubbelrichtingsfietspad (BFF) langs de Scheldelaan loopt aan de westelijke zijde 

van de Scheldelaan tussen Tijsmanstunnel en de toegang Inovyn. Ter hoogte van het kruispunt 

Inovyn moeten fietsers beveiligd oversteken en loopt het dubbelrichtingsfietspad aan de oostelijke 

zijde tussen Inovyn en de Berendrechtsluis.  

De verhoging van verkeer tijdens de aanlegfase heeft geen negatieve invloed op de veiligheid 

van fietsverkeer tussen de Tijsmanstunnel en Inovyn. Het dubbelrichtingsfietspad ligt hier 

namelijk volledig vrij ten opzichte van de Scheldelaan en kruist geen inritten.  

Tussen Inovyn en Gunvor ligt het dubbelrichtingsfietspad aan de zijde van de bedrijven en zal er 

wel impact zijn op het fietsverkeer. Potentiële conflicten tussen het kruispunt Inovyn en Gunvor 

zijn de volgende: 

• Oversteek van fietsers t.h.v. kruispunt Inovyn; 

De oversteek van het fietspad over de Scheldelaan gebeurt momenteel conflictvrij in de 

lichtenregeling. Mits tijdens de aanlegfase deze oversteek conflictvrij behouden kan blijven, is 

er geen negatief effect te verwachten op vlak van verkeersveiligheid t.h.v. de inrit naar Inovyn. 

Door de toename van verkeer is het wel mogelijk dat de lichtenregeling zal moeten worden 

aangepast, waardoor mogelijk de wachttijden voor overstekende fietsers zullen oplopen. Dit 

heeft voornamelijk invloed op fietscomfort. 

• Verloop van het dubbelrichtingsfietspad tussen Inovyn en kruispunt Gunvor; 

Tussen de kruispunten Inovyn en de toegang IMB en tussen IMB en het kruispunt Gunvor 

verloopt het dubbelrichtingsfietspad deels vrijliggend ten opzichte van de Scheldelaan (door 

middel van een parkeerstrook tussen fietspad en de rijweg).  

Ter hoogte van de inritten gaat de parkeerstrook over in een afslagstrook voor verkeer richting 

IMB en Gunvor. Ter hoogte van de afslagstrook ligt het dubbelrichtingsfietspad aanliggend aan 

de rijweg. Het ontbreken van een veiligheidsstrook tussen zowel parkeerstrook en fietspad als 

tussen afslagstrook en fietspad geeft kans op conflicten. Tussen parkeerstrook en fietspad 

ontbreekt een veiligheidsstrook in functie van opengaande portieren. Door het ontbreken van 

voetpaden zijn de gebruikers van deze parkeerzone aangewezen op het gebruik van het 

fietspad om naar hun bestemming te gaan. De parkeerstroken langs de Scheldelaan worden 

echter zelden gebruikt. Tussen de afslagstrook en fietspad wordt best een veiligheidsstrook 

voorzien van minimaal 1m. Doordat het fietspad aanliggend komt, vergroot weliswaar de 

zichtbaarheid van de fietsers; echter doordat het een dubbelrichtingsfietspad betreft is de 

afstand tussen (zwaar) afslaand verkeer en fietsers in kruisende rijrichting te klein. Deze 

potentiële conflictsituaties zijn reeds aanwezig in de huidige wegsituatie, maar naarmate het 

verkeer toeneemt (fietsers en gemotoriseerd verkeer) zal het aantal conflictsituaties stijgen. 

• Kruisen inritten IMB en Gunvor (noordelijke werfzone) 

De kruispunten IMB en Gunvor zijn niet lichtengeregeld. Het dubbelrichtingsfietspad wordt 

gemarkeerd in de voorrang. Er zijn geen grondmarkeringen (dubbele pijl) aanwezig op het 

fietspad om het gegeven dubbelrichtingsfietspad extra te benadrukken. 

Dubbelrichtingsfietspaden hebben een verhoogd risico op ongevallen ter hoogte van 

kruispunten ten opzichte van enkelrichtingsfietspaden, omdat gemotoriseerd verkeer zich niet 

altijd verwacht aan fietsverkeer in de twee richtingen. Deze potentiële conflictsituaties zijn 

reeds aanwezig in de huidige wegsituatie, maar naarmate het verkeer toeneemt (fietsers en 

gemotoriseerd verkeer) zal het aantal conflictsituaties stijgen. 

Beoordeling doorgaand fietsverkeer 

Er is een beperkt negatief effect (-1) voor het doorgaand fietsverkeer ter hoogte van het kruispunt 

Gunvor. Dit door de stijging van het (vracht)verkeer op de toegang. Zowel het aantal als het soort 

conflict (stijging van vracht<->fiets) neemt toe. Het aantal conflictpunten en de leesbaarheid van 

de conflictpunten blijft gelijk.  

Op het kruispunt IMB wordt een verwaarloosbaar effect (0) verwacht, aangezien er geen 

bijkomend verkeer deze inrit zal gebruiken tijdens aanlegfase. Het aantal conflicten, 

conflictpunten, de leesbaarheid en het soort conflict blijven gelijk.  
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2. Effect voor lokale fietsoversteken  

In functie van fietsbereikbaarheid van de bedrijven Vesta, Bayer en OTSA zijn een aantal 

fietsoversteken voorzien en ligt een lokaal dubbelrichtingsfietspad aan de oostelijke zijde van de 

Scheldelaan. 

Tussen I-hub en OTSA en tussen Bayer en Vesta ligt een niet beveiligde fietsoversteek over de 

Scheldelaan, die telkens plaatselijk wordt gereduceerd tot één rijstrook in elke richting (2x1). De 

fietsoversteek is gemarkeerd op de rijweg, maar ligt uit de voorrang. Bij toenemend verkeer zal 

het aantal conflictsituaties toenemen. Ook de hiaten tussen twee opeenvolgende voertuigen 

zullen kleiner worden, waardoor fietsers langer zullen moeten wachten om over te steken. Bij te 

grote verkeersdrukte bestaat het risico dat overstekende fietsers risico’s nemen en toch trachten 

de weg te kruisen bij onvoldoende hiaat tussen voertuigen, met gevaarlijke wegsituaties tot 

gevolg. 

Ter hoogte van OTSA is een door lichten beveiligde oversteek voor fietsers voorzien.  Mits tijdens 

de aanlegfase deze oversteek eveneens conflictvrij kan behouden blijven in de lichtenregeling, is 

er geen negatief effect te verwachten op gebied van verkeersveiligheid aan dit kruispunt. Door de 

toename van verkeer is het wel mogelijk dat de lichtenregeling zal moeten worden aangepast, 

waardoor mogelijk de wachttijden voor overstekende fietsers zullen oplopen. Dit heeft 

voornamelijk invloed op fietscomfort. 

Beoordeling lokale fietsoversteken 

Er is een beperkt negatief effect (-1) op de lokale fietsoversteken. Dit door de stijging van het 

verkeer. 

3. Effect voor toegang van fietsers tot bedrijvenzone (Gunvor en Vesta) en de fietsbushalte 

Op de verschillende bedrijfstoegangen ontbreken kwalitatieve fietsvoorzieningen tussen het 

fietspad Scheldelaan en de desbetreffende site. Voor beide inritten zitten fietsers gemengd 

tussen het gemotoriseerd verkeer. Bij een toename van verkeer zal het aantal mogelijke 

conflicten stijgen. 

  

Figuur 10-24: foto toegang Gunvor (links), toegang Vesta (rechts) 
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De fietsbushalte Scheldelaan ligt t.h.v. Tijsmanstunnel west. Tussen de Scheldelaan en de halte 

loopt een door betonnen jerseys afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. Op de Scheldelaan is er 

een door verkeerslichten beveiligde fietsoversteek, die het dubbelrichtingsfietspad Scheldelaan 

west verbindt met de aansluiting naar de fietsbushalte. Het noordelijk deel van de fietsoversteek, 

dat loopt over de afslagstrook van N101 Scheldelaan naar Tijsmanstunnel, is niet door 

verkeerslichten beveiligd. Het fietspad ligt hier gemarkeerd in de voorrang.  

Deze fietsoversteek ligt buiten de meest gebruikte bewegingen tussen Scheldelaan en 

Tijsmanscomplex, die gebeuren in functie van het bereik van de werfsites. Enkel het kleine 

percentage verkeer dat gebruik maakt van de route Antwerpen – projectgebied via Scheldelaan 

zal deze oversteek extra belasten. Het grootste veiligheidsrisico zit in de oversteek die 

momenteel is gemarkeerd in de voorrang, dit geeft mogelijke conflicten tussen overstekende 

fietsers en afslaand verkeer. 

Beoordeling lokale toegangen fietsers 

Er is een beperkt negatief effect (-1) voor fietsverkeer op lokale toegangen Gunvor en Vesta. Dit 

door de stijging van het (vracht)verkeer. Zowel het aantal als het soort conflict (stijging van 

vracht<->fiets) nemen toe. Het aantal conflictpunten en de leesbaarheid blijven gelijk. 

10.3.3.1.3 Gemotoriseerd verkeer – aanlegfase 

Er wordt onderzocht wat de gevolgen zijn op vlak van verkeersveiligheid bij de verwachte toename 

van verkeer tijdens de aanlegfase. De focus ligt op de kruispunten Gunvor, IMB, Inovyn, Vesta. De 

mogelijke conflicten met actieve weggebruikers werden reeds beschreven in het deel voetgangers en 

fietsers. Het effect van bijkomend verkeer op de verkeersveiligheid van de kruispunten wordt 

hieronder nader bestudeerd. Met betrekking tot verkeersveiligheid zijn van belang: 

• Capaciteitsbeoordeling: voldoende hiaten in doorgaande stromen Scheldelaan om verkeer veilig af 

te wikkelen? Indien dit niet mogelijk is, moet gekeken worden naar een gepaste lichtenregeling.  

• Configuratie van het kruispunt aangepast aan het bijkomend verkeer? Bijvoorbeeld lengte 

opstelstroken Scheldelaan voldoende? Zoniet ontstaat opstapeling verkeer op doorgaande 

rijstroken Scheldelaan met mogelijk gevolgen voor de verkeersveiligheid. 

• Bij lichtengeregelde kruispunt wordt gekeken of het bijkomend verkeer veilig kan worden 

afgewikkeld. 

Uit de effectenbeoordeling besproken in § 10.3.5 (Gemotoriseerd verkeer – Afwikkeling kruispunten – 

aanlegfase), blijkt dat het kruispunt Gunvor zwaar belast wordt en dat een VRI in de avondspits 

wenselijk is. Gezien de aanwezigheid van het bovenlokaal functioneel fietspad moeten conflicten 

fiets-werfverkeer zorgvuldig bestudeerd worden. Specifiek voor het kruispunt van Gunvor wordt in een 

apart rapport een grondige studie van het kruispunt gemaakt (Bijlage 4.22) om effecten en mogelijke 

oplossingsinrichtingen te bespreken.  

De kruispunten IMB en Vesta beschikken over voldoende restcapaciteit om veilig af te wikkelen. Het 

lichtengeregeld kruispunt Inovyn kan voor de aanlegfase vlot geregeld worden. 

Beoordeling gemotoriseerd verkeer 

Er is een verwaarloosbaar effect (0) voor gemotoriseerd verkeer t.h.v. de inritten IMB, Inovyn 

en Vesta.  
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10.3.3.2 Beoordeling effecten verkeersveiligheid – aanlegfase 

Er is een beperkt negatief effect (-1) op de verkeersveiligheid voor zachte weggebruikers voor de 

aanlegfase. Dit omdat de aard van de conflicten wijzigt en ook het aantal conflicten sterk toeneemt.  

Het aantal conflictpunten blijft wel gelijk (dit aspect is doorslaggevend geweest in de keuze voor een 

beperkt negatieve beoordeling in plaats van negatieve). Tijdens de aanlegfase zal er een aanzienlijke 

hoeveelheid bijkomend vrachtverkeer en personenverkeer zijn. Zij zullen gebruik maken van de 

kruispunten ter hoogte van Gunvor en Vesta.  

De zichtbaarheid ter hoogte van de verschillende kruispunten is echter goed en het is mogelijk om 

met milderende maatregelen te werken. Uit de aparte studie rond de impact op het kruispunt Gunvor 

(Bijlage 4.22) blijkt dat het beveiligen van het kruispunt tijdens de aanlegfase noodzakelijk is in functie 

van de verkeersveiligheid.    

Bijkomende opties worden verder bestudeerd als flankerende maatregelen, bovenop de hierboven 

reeds geschetste projectgeïntegreerde maatregelen in § 10.3.1. Deze flankerende maatregelen 

dienen verder besproken te worden met de wegbeheerder: 

• Wegwerken van onbeveiligde fietsoversteken op de Scheldelaan;  

• Doortrekken van dubbelrichtingsfietspad aan de westelijke zijde; 

• Wegnemen van parkeerplaatsen langs de Scheldelaan;. 

• Beveiligen van het kruispunt Gunvor door middel van VRI (conflictvrije regeling); 

• Correct uitvoeren van markeringen en signalisatie i.f.v. van betere leesbaarheid; 

• Op kruispunten die niet beveiligd zijn door verkeerslichten: 

Er wordt voorgesteld om grondmarkeringen (dubbele pijl) op het gemarkeerde fietspad aan 

te brengen om de aanwezigheid van fietsers in de twee richtingen extra te benadrukken. 

Waarschuwingsbord M9 dat wijst op dubbelrichtingsfietspad, in combinatie met 

verkeersbord B07 en stopstreep voor fietspad worden voorzien ter hoogte van de kruising… 

De aanwezigheid van fietsers wordt op deze manier beter benadrukt dan in de huidige 

situatie. 

• Scheiding van gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers op de bedrijfssites. 

Op deze maatregelen wordt verder ingegaan in § 10.7.1. 

10.3.4 Gemotoriseerd verkeer – Afwikkeling wegsegmenten en 

netwerk – aanlegfase 

Omwille van de omvang van het project en de grote verkeersgeneratie tijdens de aanlegfase, wordt 

het verkeersnetwerk in een ruime omgeving bestudeerd. Daarom zal gewerkt worden met het 

regionaal Verkeersmodel (rvm) Antwerpen. Met dit model is het mogelijk om verschillende 

referentiesituaties te gebruiken (bijvoorbeeld referentiesituatie voor en na de werken rond 

Oosterweel). De specifieke informatie rond de verkeersgeneratie van Project One zal handmatig 

toegevoegd worden aan de globale referentiesituaties gekend uit het model. Op basis van “expert 

judgment” wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke verkeerseffecten.   

Voor de beoordeling wordt de I/C-verhouding – de verzadigingsgraad gebruikt. Deze geeft de 

verhouding weer tussen de te verwachten intensiteiten (in PAE per uur) en de capaciteit op een 

bepaald wegvak. Voor de beoordeling wordt enerzijds gekeken in welke mate de intensiteiten 

evolueren ten aanzien van de referentiesituatie. Tegelijk wordt gekeken of er een bepaalde 

grenswaarde wordt overschreden. Indien de I/C-verhouding kleiner is dan 80% wordt een vlotte 

doorstroming verwacht. Een I/C verhouding boven de 90% wordt als problematisch beschouwd. 

Onderstaand referentiekader wordt gehanteerd (zie tabel). Samenvattend kan gesteld worden dat als 

de toename in verkeer zorgt voor een verzadigingsgraad die boven 80% uitkomt, de beoordeling dan 

gradueel negatief is. 
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Tabel 10-27: Beoordeling grenswaarden I/C verhouding – wegsegmenten – aanlegfase 

    
Toename verkeersintensiteiten 

(in PAE) 

Status 

quo 

Afname verkeersintensiteiten 

(in PAE) 

    >50% 20-50% 10-20% 5-10% <5% 5-10% 10-20% 20-50% >50% 

I/C-

verhouding 

toekomstige 

situatie 

>100% -3 -3 -3 -2 0 0 0 +1 +1 

90-

100% 
-3 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +2 

80-90% -2 -2 -1 -1 0 +1 +2 +3 +3 

<80% -1 -1 0 0 0 +1 +3 +3 +3 

 

De tabel in Bijlage 4.14 geeft per spitsuur een overzicht van het aantal voertuigen per segment. 

Daaruit blijkt dat voor de meeste segmenten de toename in verzadigingsgraad beperkt is en dat de 

kritische waarde van 80% niet wordt overschreden. Er zijn enkele uitzonderingen: 

• Segment 7: Segment A12 richting Nederland, ten zuidoosten van knoop A12/R2 

•  om 6u: stijging van 7% naar 91% (-1) 

• Segment 8: Segment A12 richting Antwerpen, ten zuidoosten van knoop A12/R2  

• om 16u: stijging van 5% naar 81% (-1) 

• om 17u: stijging van 7% naar 83% (-1) 

• Segment 12: Tijsmanstunnel richting Antwerpen (richting Oost) 

• om 16u: stijging van 5% naar 90% (-1) 

• om 17u: stijging van 7% naar 81% (-1) 

 

In Bijlage 4.15 wordt een overzicht gegeven van de etmaalintensiteiten. Deze zijn relevant voor de 

disciplines Lucht en Geluid.  

Er wordt binnen dit onderdeel enkel gekeken naar de verkeerssituatie 2017. In het model 2030 is de 

extra capaciteit op Antwerpse Ring en Tijsmanstunnel namelijk al mee opgenomen. Verwacht wordt 

echter dat de werf Project One afgerond zal zijn alvorens de werken aan Antwerpse Ring en 

Tijsmanstunnel gefinaliseerd zijn.  

Bovenstaande segmenten zullen wel een grote hinder ondervinden tijdens de werken aan de 

Antwerpse Ring. In § 10.6.2 wordt daarom dieper ingegaan op de overlap tussen de aanlegfase van 

Project One en de aanlegfase van de Oosterweelverbinding.  

Milderende en flankerende maatregelen i.f.v. de verkeersafwikkeling worden besproken in § 10.7.1.  

10.3.5 Gemotoriseerd verkeer – Afwikkeling kruispunten – 

aanlegfase 

In industriële omgevingen blijkt een vlotte afwikkeling ter hoogte van kruispunten cruciaal in het kader 

van een vlotte doorstroming. Om de verzadigingsgraad van de kruispunten in te schatten, worden 

verschillende methodes toegepast, naargelang het type kruispunt. Voorranggeregelde kruispunten 

worden ingeschat aan de hand van de methode van Harders, VRI’s worden aan een I/C toets 

onderworpen op basis van de Highway Capacity Manual en tot slot wordt ook gebruik gemaakt van 

de methode beschreven in Dienstorder 266 AWV.  
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De kruispunten die bestudeerd zullen worden zijn: 

• Bestaande en ontworpen in- en uitrit Gunvor x Scheldelaan 

• Bestaande in- en uitrit IMB x Scheldelaan 

• Bestaande in- en uitrit Inovyn x Scheldelaan 

• Bestaande en ontworpen in- en uitrit Vesta x Scheldelaan 

• Bestaande kruispunten R2 x Scheldelaan 

 

De tabellen in de hiernavolgende onderdelen geven de afwikkelingsgraad van de kruispunten. Tussen 

haakjes wordt telkens het resultaat in de bestaande toestand weergegeven. Op die manier kan 

eenvoudig de impact van de verschillende werven vastgesteld worden. De stroomdiagrammen 

horend bij de kruispunten zijn te vinden in Bijlage 4.16 en Bijlage 4.17.  

Onderstaande tabel geeft aan welk referentiekader gebruikt wordt voor de beoordeling. Bijlage 4.11 

geeft meer toelichting bij de gebruikte methodieken. 

Tabel 10-28:  Beoordeling grenswaarden verzadiging kruispunt 

      
Toename verkeersintensiteiten 

(in PAE)  

Status 

quo  

Afname verkeersintensiteiten 

(in PAE)  

      >50%  20-50%  10-20%  5-10%  <5%  5-10%  10-20%  20-50%  >50%  

Verzadigingsg

raad 

toekomstige 

situatie  

>100%  -3 -3 -3 -2 0 0 0 +1 +1 

90-100%  -3 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +2 

80-90%  -2 -2 -1 -1 0 +1 +2 +3 +3 

<80%  -1 -1 0 0 0 +1 +3 +3 +3 

 

 

Bij de beoordeling van de kruispunten zal worden nagegaan of de capaciteit niet wordt overschreden. 

Deze oefening gebeurt zowel voor de bestaande als de toekomstige situaties. Indien 

capaciteitsproblemen worden vastgesteld zal nagegaan worden of het type kruispunt voldoet. Zo is 

het bijvoorbeeld mogelijk dat bij te lange wachtrijen op een voorranggeregeld kruispunt, wordt 

voorgesteld om over te gaan naar plaatsing van een VRI (verkeersregelinstallatie). Ook de fysieke 

inrichting van kruispunten zal worden geëvalueerd op vlak van verkeersveiligheid. Waar nodig zullen 

aanpassingen worden voorgesteld. Voor het kruispunt Gunvor wordt een apart rapport opgemaakt.  
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10.3.5.1 Kruispunten complex 12-Lillo – aanlegfase 

Voor deze lichtengeregelde kruispunten wordt opnieuw gebruik gemaakt van de ICU-methode. In de 

huidige toestand bleken de afwikkelingsniveaus op de meeste momenten voldoende (zowel met 

cijfers 2017 als 2030). Aan de configuratie van de kruispunten wijzigt niets, de bypasses voor rechts 

afslaand verkeer blijven bestaan (van R2 richting Scheldelaan-Noord en van Scheldelaan-Zuid 

richting R2).  

Wanneer het verkeer van de aanlegfase wordt toegevoegd aan het bestaande verkeer, kan uiteraard 

een stijging vastgesteld worden van de verzadigingsgraden. Deze stijging is voor kruispunt R2-West 

beperkt, hoewel deze in de avondspits wel zo’n 9% hoger ligt. Desondanks blijft de impact op de 

afwikkeling beperkt. Dit is logisch te verklaren:  

• In de ochtendspits heeft de grote stroom bijkomend verkeer vanuit Antwerpen een bypass om 

rechts af te slaan en heeft dus weinig impact op de afwikkeling van het kruispunt.  

• In de avondspits rijdt 70% van het bijkomend verkeer rechtdoor en beïnvloedt het dus ook beperkt 

de afwikkeling van het kruispunt.  

• Uitzondering hierop is om 16u. De stijging bedraagt dan 6% tot een verzadigingsgraad van 87%. 

Dit leidt tot een beperkt negatief effect (-1) voor kruispunt R2-West. Voor de overige spitsuren 

geldt een verwaarloosbaar of geen effect (0) voor wat betreft de verkeersafwikkeling.  

 

Een ander beeld valt op te tekenen op het kruispunt R2-Oost. Dat wordt in de ochtendspits bijna niet 

beïnvloed, maar kent een zeer sterke stijging van de verzadigingsgraad in de avondspits (tussen 16u 

en 18u). Opnieuw is dit eenvoudig te verklaren; er wordt namelijk verwacht dat 60% van het 

bijkomend verkeer hier dan links af richting Antwerpen zal gaan. Dit leidt tot een aanzienlijk negatief 

effect (-3) voor kruispunt R2-Oost. Voor milderende en flankerende maatregelen wordt verwezen naar 

§ 10.7.1. 

Wellicht zal in de praktijk de verdeling van het verkeer anders verlopen, aangezien de routekeuze ook 

afhankelijk zal zijn van de verkeerssituatie op een gegeven moment. Wanneer er grote hinder 

optreedt aan het kruispunt R2 x Scheldelaan, zullen voertuigen richting Antwerpen mogelijks eerder 

via complex 11 de A12 oprijden. Hier wordt echter niet structureel op ingezet, omdat uit modellering 

blijkt dat dit zou kunnen leiden tot structurele problemen t.h.v. het complex 13, waar de A12 en de R2 

samen komen.  
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Tabel 10-29: Beoordeling kruispunten R2 – Aanlegfase (2017) 

 R2 – West R2 – Oost 

 LoS 

(2017) 

I/C (2017) LoS 

(2017) 

I/C (2017) 

5u-6u C (A) 68% 

(54%) 

A (A) 51% 

(51%) 

6u-7u C (B) 70% 

(62%) 

B (B) 60% 

(59%) 

7u-8u D (D) 79% 

(78%) 

B (A) 56% 

(54%) 

15u-16u D (D) 80% 

(80%) 

E (E) 84% 

(83%) 

16u-17u E (D) 87% 

(81%) 

F (E) 96% 

(82%) 

17u-18u D (C) 77% 

(68%) 

H (G) 121% 

(100%) 

LoS = Level of Service, I/C = Intensiteit over Capaciteit verhouding; A(<55%) tot D(<82%) wijst op aanvaardbare 

verzadigingsgraden, E(=82%) tot F(<100%) op kritische verzadigingsgraden en G(=100%) tot H(>109%) op oververzadiging.  

10.3.5.2 Kruispunten inritten Gunvor, IMB, Vesta – aanlegfase 

Aangezien deze inritten in de bestaande toestand werken volgens een klassieke voorrangsregeling, 

waarbij verkeer op de Scheldelaan de voorrang heeft, wordt eerst nagegaan of verkeerslichten vanuit 

oogpunt van de verkeersafwikkeling wenselijk zijn (volgens dienstorder 266 van AWV - Handboek 

Ontwerp verkeerslichtenregelingen 2020). Onderstaande inschatting geldt voor de aanlegfase (model 

2017). Daaruit blijkt dat tijdens de avondspits verkeerslichten wenselijk zijn bij Gunvor. In termen van 

verkeersafwikkeling wordt dus een negatief effect (-2) verwacht op kruispunt Gunvor (in geval van 

klassieke voorrangregeling) en een verwaarloosbaar of geen effect (0) op het kruispunt van IMB en 

Vesta. 

Tabel 10-30: Beoordeling kruispunten Gunvor, IMB, Vesta – aanlegfase (2017 en 2030) 

 
Scheldelaan x inrit 

Gunvor 

Scheldelaan x inrit 

IMB 

Scheldelaan x inrit 

Vesta 

6u-7u Geen VRI nodig Geen VRI nodig Geen VRI nodig 

7u-8u Geen VRI nodig Geen VRI nodig Geen VRI nodig 

8u-9u Geen VRI nodig Geen VRI nodig Geen VRI nodig 

15u-16u Geen VRI nodig Geen VRI nodig Geen VRI nodig 

16u-17u VRI zijn wenselijk Geen VRI nodig Geen VRI nodig 

17u-18u VRI zijn wenselijk Geen VRI nodig Geen VRI nodig 
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Specifiek voor het kruispunt van Gunvor wordt in een apart rapport een grondige studie van het 

kruispunt gemaakt (Bijlage 4.22). Dit rapport werd in kader van voorliggend MER opgemaakt door de 

MER-deskundigen en focust specifiek op het kruispunt t.h.v. inrit Gunvor. Het zoekt naar oplossingen 

voor de inrichting van dit kruispunt. Daarbij worden verschillende scenario’s en varianten voor 

lichtenregelingen bestudeerd. Verder overleg met de wegbeheerder zal moeten bepalen welke 

oplossingen geïmplementeerd kunnen worden. Een eerste rapport werd reeds gedeeld met AWV. Er 

is een akkoord met AWV om op dit kruispunt verkeerslichten te plaatsen. De VRI wordt geïnstalleerd 

voor de start of bij aanvang van de aanlegfase.  

10.3.5.3 Kruispunt inrit Inovyn – aanlegfase 

Het kruispunt t.h.v. Inovyn is ook lichtengeregeld en wordt daarom beoordeeld aan de hand van de 

ICU-methode. Deze inrit kent in de aanlegfase geen bijkomende verkeersstromen. Echter zullen de 

doorgaande stromen op de Scheldelaan wel sterk toenemen. Zoals verwacht leidt dit tot een sterke 

stijging van de verzadigingsgraad tijdens de spitsuren. Echter blijven deze steeds ruim onder de 

kritische grens van 82%.  

In termen van verkeersafwikkeling wordt er tijdens de aanlegfase dus een verwaarloosbaar effect (0) 

verwacht op het kruispunt van Inovyn.  

Tabel 10-31: Beoordeling kruispunt Inovyn – aanlegfase (2017) 

 Kruispunt Scheldelaan x inrit Inovyn 

 LoS (2017) I/C (2017) 

5u-6u A (A) 40% (32%) 

6u-7u A (A) 50% (38%) 

7u-8u A (A) 48% (47%) 

15u-16u A (A) 48% (47%) 

16u-17u B (A) 58% (49%) 

17u-18u B (A) 58% (46%) 

LoS = Level of Service, I/C = Intensiteit over Capaciteit verhouding; A(<55%) tot D(<82%) wijst op aanvaardbare 

verzadigingsgraden, E(=82%) tot F(<100%) op kritische verzadigingsgraden en G(=100%) tot H(>109%) op oververzadiging.  

10.3.5.4 Beoordeling verkeersafwikkeling kruispunten – aanlegfase 

In termen van verkeersafwikkeling wordt voor de meeste kruispunten een verwaarloosbaar effect (0) 

verwacht. Dit geldt niet voor het kruispunt Gunvor, waar een aparte studie rond werd opgezet (Bijlage 

4.22).  

Daarnaast blijkt de afwikkelingsgraad van de kruispunten R2 x Scheldelaan in de avondspits sterk te 

verslechteren. Voor het westelijke kruispunt wordt een beperkt negatief effect (-1) verwacht, voor het 

oostelijke kruispunt een aanzienlijk negatief effect (-3). Voor milderende en flankerende maatregelen 

wordt verwezen naar § 10.7.1. 



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

10-68 

10.3.6 Gemotoriseerd verkeer – Parkeren – Personenwagens – 

aanlegfase 

Traditioneel wordt bij de beoordeling van het parkeren gezocht naar een evenwicht tussen het 

opvangen van de parkeervraag enerzijds (beperken van parkeerdruk) en het vermijden van een 

parkeeroveraanbod anderzijds (waardoor het gebruik van openbaar vervoer, fiets, … ontmoedigd zou 

kunnen worden). Een parkeerbezetting van 85% - 100% wordt dan als ideaal beschouwd.  

Tabel 10-32: Beoordelingskader “Parkeren personenwagens – aanlegfase”  

Significantie niveau   Omschrijving   Weergave   

Aanzienlijk negatief effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is ruim 

ontoereikend, waardoor de parkeerdruk van 

personenwagens op openbaar domein in sterke 

mate toeneemt.  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is ruim te 

veel, waardoor gebruikers veel meer aangezet 

worden tot gebruik van de wagen.   

-3 

Negatief effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is 

ontoereikend, waardoor de parkeerdruk van 

personenwagens op openbaar domein in beperkte 

mate toeneemt.  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is te veel, 

waardoor gebruikers meer aangezet worden tot 

gebruik van de wagen.  

-2 

Beperkt negatief effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is net 

voldoende, waardoor er soms een beperkte 

parkeerdruk van personenwagens is op openbaar 

domein.   

-1 

Verwaarloosbaar of geen effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is 

voldoende, waardoor er geen parkeerdruk 

ontstaat op de omgeving.   

0 

Beperkt positief effect  Nvt.  +1 

Positief effect  Nvt.  +2 

Aanzienlijk positief effect  Nvt.  +3 

Gezien de context lijkt het wenselijk om tijdens de aanlegfase vooral te focussen op het opvangen 

van de gegenereerde parkeerdruk. Het bewust beperken van het aantal parkeerplaatsen tijdens de 

aanlegfase zal vermoedelijk niet leiden tot een modal shift, maar eerder aanleiding geven tot extra 

parkeerdruk op de openbare weg, wat niet wenselijk is. Daarom wordt een parkeerbezetting van 

100% in deze fase als ideaal beschouwd. 
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Toekomend personenverkeer i.f.v. de verschillende werven (personenwagens en minibussen) wordt 

volledig gebundeld op de noordelijke werfzone, toegankelijk via inrit Gunvor. Van daaruit worden 

werknemers met shuttle bussen naar de zuidelijke werfsite gebracht.  

10.3.6.1 Aantal parkeerplaatsen – aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase zal voornamelijk toegang noord (Gunvor) worden ingezet als ontsluitingsroute. 

Personenverkeer komt allemaal toe via de toegang Gunvor en parkeert op de werfparking. 

Minibussen komen eveneens toe via inrit Gunvor en parkeren op de noordelijke werfsite. Deze biedt 

plaats aan 864 + 54 personenwagens, 38 minibussen. Er zijn tevens 36 plaatsen voor stallen van 

fietsen. Voor grote bussen worden geen parkeerplaatsen voorzien op de sites. Tot slot zijn er ook 66 

vrachtparkings. 

  

Figuur 10-25: Parkeerzone via toegang Gunvor 

10.3.6.2 Inschatting personenverkeer – aanlegfase 

Volgend overzicht toont de maximale belasting van de parkeerzone tijdens de piekperiode die 

verwacht wordt rond mei 2025. Zoals aangegeven wordt voor het parkeergebeuren gekeken naar de 

piek in het aantal voertuigen, niet naar PAE. Die vindt plaats in maand 65.   
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Tabel 10-33: Aantal voertuigen werfpersoneel – aanlegfase  

Vervoerswijze Percentage 

Voertuigen/fiets

en 

Parkeerplaatsen/fietsenstallin

gen 

Fiets 1% 30 32 

Motorfietsen, 

openbaar vervoer (50-

50) 1% 15 18 

bus  50% 29 - 

minibus 15% 38 58 

auto (1,15 per wagen) 33% 727 918 

 

In deze simulatie zit de bezetting van de parkeerzone voor personenwagens op 84%. Er is een 

restcapaciteit van 137 parkeerplaatsen. De bezetting van de parking voor minibussen zit op 66%. Er 

is in de simulatie een overschot van 20 parkeerplaatsen voor minibussen.  

Voor bussen worden op de zuidelijke site locaties voorzien waar werknemers kunnen afstappen en 

opstappen. Op die manier wordt vermeden dat bussen op de Scheldelaan moeten halteren.  

Er worden 18 parkeerplaatsen voor motorfietsen en 32 parkeerplaatsen voor fiets ingeschat. Deze 

bezetting zal op piekmomenten dus ongeveer 95% bedragen.  De inrichting van deze parkeerzone 

laat toe om het aanbod aan stalplaatsen voor fietsers en motors uit te breiden.  

10.3.6.3 Beoordeling parkeren personenverkeer – aanlegfase 

Op piekmomenten is de bezettingsgraad van de parkeerzone voor werfverkeer 84%. Voor de huidige 

inschatting van de piekbelasting is het aantal voorziene parkeerplaatsen voldoende, waardoor er 

geen parkeerdruk ontstaat op de omgeving. Het effect wordt beoordeeld als verwaarloosbaar of geen 

effect (0). Er kan nagedacht worden over een fasering van dit aantal parkeerplaatsen, omdat er voor 

en na de piekperiode een ruim overschot aan parkeerplaatsen zal zijn. 

10.3.7 Gemotoriseerd verkeer – Parkeren – Vrachtwagens – 

aanlegfase  

Er wordt bij de beoordeling van het parkeren van vrachtwagens vooral rekening gehouden met het 

opvangen van de parkeervraag. Dit om overslag naar het publieke domein of wachtrijen op de 

openbare weg te vermijden. Een parkeerbezetting van 95% - 100% wordt als ideaal beschouwd.   
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Tabel 10-34: Beoordelingskader “Parkeren vrachtwagens – aanlegfase”  

Significantie niveau   Omschrijving   Weergave   

Aanzienlijk negatief effect  

Het aantal voorziene 

parkeerplaatsen is structureel ruim 

ontoereikend, waardoor de 

parkeerdruk van vrachtwagens op 

openbaar domein in sterke mate 

toeneemt.  

-3 

Negatief effect  

Het aantal voorziene 

parkeerplaatsen is ontoereikend, 

waardoor de parkeerdruk van 

vrachtwagens op openbaar 

domein in beperkte mate 

toeneemt.  

-2 

Beperkt negatief effect  

Het aantal voorziene 

parkeerplaatsen is net voldoende, 

waardoor er sporadisch een 

beperkte parkeerdruk van 

vrachtwagens is op openbaar 

domein.   

-1 

Verwaarloosbaar of geen effect  

Het aantal voorziene 

parkeerplaatsen is voldoende, 

waardoor er geen parkeerdruk 

ontstaat op de omgeving.   

0 

Beperkt positief effect  Nvt.  +1 

Positief effect  Nvt.  +2 

Aanzienlijk positief effect  Nvt.  +3 

10.3.7.1 Aantal parkeerplaatsen – aanlegfase 

Zoals aangegeven in § 10.3.1 worden er reeds een heleboel maatregelen gepland om het aantal 

vrachttransporten naar de werfsites te beperken. Deze leiden er ook toe dat er minder 

parkeerplaatsen nodig zijn voor vrachtwagens.  

Voor de noordelijke werfzone volgt het vrachtverkeer vanaf de hoofdingang aan de Scheldelaan de 

aangewezen route naar de vrachtwagenparkeerplaatsen. Op deze noordelijke werfzone worden er 66 

parkeerplaatsen voor vrachtwagens voorzien (zie Figuur 10-25). 

Op de zuidelijke site worden tijdens de aanlegfase een aantal laydown zones ingericht. Er zijn geen 

gegroepeerde parkeerplaatsen voor vrachtverkeer; parkeerplaatsen worden gekoppeld aan de 

verschillende laydown zones (met een minimum van 6 plaatsen voor de zuidelijke site). 

Vrachtwagens zullen niet op de Scheldelaan wachten, maar zullen op de site zelf worden 

opgevangen.  
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Figuur 10-26: Organisatie laydown – aanlegfase zuidelijk deel van het projectgebied 

10.3.7.2 Inschatting vrachtverkeer – aanlegfase 

Tijdens de grootste piek in de aanlegfase zullen naar schatting 162 vrachtwagens per dag naar de 

sites komen. Het gros van die vrachtwagens rijdt naar de zuidelijke werfzone. Het vrachtverkeer zal 

zoveel mogelijk gespreid en buiten de spits toekomen. De maximale uurbelasting wordt ingeschat op 

10% van het dagtotaal. Dit geeft een aanwezigheid van zo’n 8 vrachtwagens per uur op beide sites. 

Wellicht zullen vrachtwagens wel langer aanwezig zijn op de site en zal de bezetting dus hoger 

liggen. Desondanks zal het aanbod vrachtparkeerplaatsen geenszins ontoereikend zijn.  

10.3.7.3 Beoordeling parkeren vrachtwagens – aanlegfase 

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is ruim voldoende, waardoor er geen parkeerdruk ontstaat op 

de omgeving. Het effect wordt beoordeeld als verwaarloosbaar of geen effect (0). Er kan nagedacht 

worden over een fasering van dit aantal parkeerplaatsen, omdat er voor en na de piekperiode een 

ruim overschot aan parkeerplaatsen zal zijn.  

10.4 Effectbeschrijving en effectbeoordeling – exploitatiefase  

De effecten op mobiliteit worden beschreven en beoordeeld volgens de volgende effectgroepen: 

• Verkeersveiligheid (voor de verschillende vervoermodi)  

• (Gemotoriseerd verkeer – afwikkeling wegennet) 

• Gemotoriseerd verkeer – afwikkeling kruispunten 

• Gemotoriseerd verkeer – parkeren personenwagens 

• Gemotoriseerd verkeer – parkeren vrachtwagens 

 

Vooraleer deze aspecten beoordeeld kunnen worden, wordt een inschatting gemaakt van de toename 

van het verkeer en eventuele infrastructurele aanpassingen.  
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10.4.1 Verkeersgeneratie – exploitatiefase  

De mate van verkeersgeneratie wordt standaard niet beoordeeld in een MER. Wel wordt de impact 

van bijkomende verkeersbewegingen ingeschat in verschillende effectgroepen.  

In dit hoofdstuk wordt daarom louter een mobiliteitsprofiel van de site opgebouwd, waarmee 

ingeschat kan worden hoeveel verkeer er verwacht wordt en hoe dit zich zou verdelen, zowel qua 

vervoermodus als qua toedeling op het netwerk.  

In dit hoofdstuk wordt wel de ‘verdeling over de modi’ specifiek besproken en gekaderd binnen 

algemene beleidsdoelstellingen en/of gebruikelijk haalbare aandelen van bepaalde modi.  

10.4.1.1 Aantal werknemers Project One – exploitatiefase 

Als gevolg van Project One zullen nieuwe werknemers en contractors worden tewerkgesteld. Voor de 

omliggende bedrijven wordt verwacht dat het aantal werknemers, bezoekers, contractors,… gelijk 

blijft. In kader van het luik mobiliteit wordt in de hiernavolgende hoofdstukken dus enkel gefocust op 

de inrit Vesta (naar site Project One).  

Tabel 10-35: Maximum aantal personen Project One site – Exploitatiefase  

Personen Project One  

Werknemers –  

niet shift  
268  

Werknemers – shift 90* 

Contractors 150 

Bezoekers 25 

Totaal personen naar site 533 

*Totaal aantal werknemers in shiftregime, werken in 5 shiften. Slechts 1/5 is dus aanwezig op de site, behalve 

tijdens shiftwissel (6u, 14u en 22u).  

10.4.1.2 Modal split werknemers – exploitatiefase 

Project One heeft de ambitie om onderstaande modal split te behalen van zodra de nieuwe site 

operationeel wordt. Ter referentie wordt het Vlaams gemiddelde (o.b.v. het meest recente Onderzoek 

Verplaatsingsgedrag OVG 5.4) weergegeven. Om die ambitie waar te maken, worden verschillende 

initiatieven genomen.  

Het shiftensysteem, waarbij in 3 shiften gewerkt wordt, zal het gebruik van openbaar vervoer 

makkelijker maken.  

Om het gebruik van de fiets te promoten, werden reeds initiatieven genomen. Deze worden verder 

uitgerold vanaf opstart van de site: 

• Vrijwillig fietsleaseplan; 

• Organisatie van trainingen voor veilig gebruik van elektrische fietsen; 

• Douches en omkleedruimtes worden aangeboden op de site; 
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• Een online gezondheidsplatform genaamd “INEOS Energy Station” motiveert werknemers om 

gezond te blijven. Werknemers kunnen uitdagingen aangaan en bijvoorbeeld hun fietskilometers 

registeren.  

• INEOS biedt fiets- en sportmateriaal aan voordelige prijzen aan haar personeel aan; 

• Op site Project One worden veilige fietspaden voorzien; 

• Op site Project One worden overdekte fietsenstallingen voorzien, met de mogelijkheid om 

elektrische fietsen op te laden.  

Daarnaast wordt ook ingezet op het stimuleren van carpoolen. Hiervoor worden volgende 

maatregelen getroffen: 

• Informatiecampagnes over carpoolen; 

• Deelname aan het carpoolplatform in de Haven van Antwerpen; 

• Voorbehouden carpoolparkings dichtbij de ingang van het administratief gebouw; 

• Ontwikkelen van beleid rond compensatie voor carpoolen en de garantie om thuis te geraken als 

je carpoolt.  

Voor de andere bedrijven (Gunvor, IMB, Inovyn, Vesta) wordt nog steeds met dezelfde modal split als 

in de bestaande toestand gewerkt (zie § 10.2.2.2).  

Tabel 10-36: Modal split werknemers – exploitatiefase 

Voertuigkeuze 
Modal split –

bestaande toestand 

Modal split – 

Project One 

Vlaams gemiddelde 

(OVG 5.4) 

Fiets  8% 17% 17,89% 

Collectief vervoer I-bus  4% 8% 11,94% 

Motor  5% 4% 0,8% 

Carpool  4% 6% 2,64% 

Auto 79% 64% 60,39% 

Andere 0% 0% 7,34% 

 

Project One heeft de ambitie om in de toekomst verder in te zetten op een modal shift. Volgende 

zaken worden onderzocht en zullen mogelijk geïmplementeerd worden: 

• Thuiskantoor rotatie (d.w.z. een deel van de week thuiswerken) kan worden geïmplementeerd 

voor functies die niet essentieel zijn om dagelijks ter plaatse te zijn (bijv. IT, HR, financiën, enz.). 

• Incentives voor elektrische fietsen.  

• Carpoolprogramma’s zullen verder worden opgezet. 

• Verdere opties voor collectief busverkeer worden onderzocht. Samenwerking met andere partners 

op het gebied van bussen worden geëvalueerd. 

• Aannemers zullen worden aangemoedigd om vanaf hun bedrijfslocatie te carpoolen. 
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Onderstaande tabel toont de modal split voor de verschillende gebruikers van Project One.  

Tabel 10-37: Modal split wagen per type gebruiker – exploitatiefase 

Gebruiker 
Modal split 

wagens 
Duiding 

Werknemers   

niet shift 
64% 

Komen op uren waarop gebruik van I-bus en Fietsbus 

mogelijk is.  

Werknemers – shift 64% 

Het shiftregime (8u shiften) voor Project One laat 

werknemers toe gebruik te maken van de I-bus en 

Fietsbus.  

Bezoekers 100% 
Worden geacht allen individueel met de wagen te 

komen.  

Contractors 64% 

Er wordt verwacht dat contractors wel effectief allemaal 

met de wagen/minibus komen (meenemen van 

werkmateriaal), maar dat er gecarpoold wordt.  

10.4.1.3 Maximum aantal werknemers en voertuigen naar site Project One – 

exploitatiefase  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het maximum aantal werknemers dat dagelijks op de 

Project One site zal werken in exploitatiefase. Telkens wordt aangegeven hoeveel er daarvan met de 

wagen zullen komen, rekening houdend met de eerder besproken modal split.  

 
Personen Voertuigen Notities 

Werknemers - 

niet shift  

268 171 64% met wagen 

Werknemers - 

shift 

90 57 Werken in 5 ploegen, dus telkens 1/5 

aanwezig op site, behalve tijdens 

shiftwissel (6u, 14u en 22u), 64% met 

wagen 

Contractors 150 96 64% met wagen 

Bezoekers 25 25 100% met wagen 

 

10.4.1.4 Modal split goederentransport – exploitatiefase  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verwachte goederenstromen op jaarbasis. Hierin zijn 

leveringen van voeding, kantoormateriaal en dergelijke meer niet vervat.   
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Tabel 10-38: Modal split goederentransport – exploitatiefase 

 Aanvoer (ton/j) Afvoer (ton/j) Totaal (ton/j) Modal split 

Schepen 2 205 000 178 750 2 383 750 57,8% 

Leidingen 0 1 730 500 1 730 500 41,9% 

Vrachtwagens 0 12 000 12 000 0,3% 

 

Het percentage vrachttransport binnen het totale goederentransport is zeer klein en beantwoordt dan 

ook ruimschoots aan de algemene beleidsdoelstelling van de Haven van Antwerpen omtrent het 

vrachttransport (vrachttransport op 42%).   

 

Figuur 10-27: Beleidsdoelstelling omtrent vrachttransport Haven van Antwerpen (bron: 
https://www.portofantwerp.com/nl/transport-van-en-naar-de-haven ) 

 

10.4.1.5 Aantal vrachtwagens naar site Project One – exploitatiefase  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal vrachtwagens per dag naar de site van Project 

One. Hiervoor wordt de bestaande inrit Vesta gebruikt. Het aantal vrachtwagens op de andere sites 

wijzigt niet.  

Werknemers Vrachtwagens  

Vesta 

Vrachtwagens 

Project One 

Notities 

Vrachtwagens 1 5 
 

Trein <1 0  
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10.4.1.6 Verdeling verkeer doorheen de dag voor site Project One (inrit Vesta) 

(werknemers en vracht) – exploitatiefase 

Voor de exploitatiefase wordt uitgegaan van dezelfde spreiding doorheen de dag als in de bestaande 

toestand. Deze werd beschreven in § 10.2.2.4. Onderstaande tabellen geven een overzicht van het 

aantal voertuigen dat per uur op de site aankomt en vertrekt in de exploitatiefase. Tabel 10-39 geeft 

een overzicht van het aantal personenwagen equivalenten (1 PW = 1 PAE, 1VR = 2,5 PAE). Tussen 

haakjes wordt telkens de toename t.o.v. de bestaande toestand getoond. De cijfers voor Gunvor en 

Inovyn blijven ongewijzigd.  

Tabel 10-39: Overzicht verkeersstromen bedrijfssites – PAE – exploitatiefase (toename t.o.v. bestaande toestand 
tussen haakjes) 

 Inrit Project One (Vesta) 

 Toekomend Vertrekkend 

5u-6u 17 (+12) 0 (+0) 

6u-7u 1 (+1) 17 (+12) 

7u-8u 165 (+115) 2 (+1) 

15u-16u 7 (+6) 79 (+54) 

16u-17u 4 (+4) 170 (+120) 

17u-18u 1 (+1) 99 (+74) 

 

10.4.1.7 Spreiding verkeer over het wegennet voor sites Project One 

(werknemers en vracht) – exploitatiefase 

Zoals toegelicht in § 10.2.1.5.2.2, wordt voor de verschillende sites uitgegaan van volgende verdeling 

van het verkeer over het netwerk. Voor personenwagens geldt: 

• Noorden (Noord-Antwerpen en Nederland), via Scheldelaan naar complex 11-Zandvliet: 5%. 

• Oosten (Gent, Linkeroever, Oost-Vlaanderen), via Scheldelaan naar complex 12-Lillo en 

vervolgens Liefkenshoektunnel: 30%. 

• Zuiden (Stad en agglomeratie Antwerpen), via Scheldelaan naar Antwerpen: 5%. 

• Oosten (Kempen, Mechelen, Brussel, ruime regio rond Antwerpen), via Scheldelaan naar complex 

12-Lillo en vervolgens Tijsmanstunnel: 60%. 

 

Voor vrachtverkeer geldt: 

• Noorden (Noord-Antwerpen en Nederland), via Scheldelaan naar complex 11-Zandvliet: 10%. 

• Oosten (Gent, Linkeroever, Oost-Vlaanderen), via Scheldelaan naar complex 12-Lillo en 

vervolgens Liefkenshoektunnel: 30%. 

• Zuiden (Stad en agglomeratie Antwerpen), via Scheldelaan naar Antwerpen: 0% 

• Oosten (Kempen, Mechelen, Brussel, ruime regio rond Antwerpen), via Scheldelaan naar complex 

12-Lillo en vervolgens Tijsmanstunnel: 60%. 

 

Op die manier wordt vooral het complex 12-Lillo zwaar belast. In kader van een worst case 

berekening is dat een goed uitgangspunt, aangezien dit sowieso al het drukste knooppunt is in de 

omgeving van Project One.   
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10.4.2 Verkeersveiligheid – exploitatiefase  

Verkeersveiligheid wordt als thema voor de verschillende vervoermodi bekeken. Er wordt daarbij 

rekening gehouden met het aantal conflicten tussen gelijke of verschillende vervoermodi. Een botsing 

met een vrachtwagen is namelijk zwaarder dan met een personenwagen.   

Tabel 10-40:  Beoordelingskader “Verkeersveiligheid – exploitatiefase”  

Significantieniveau  Omschrijving  Weergave   

Aanzienlijk negatief effect  

Er is een aanzienlijk negatief effect omdat er meer 

conflictpunten zijn, omdat er meer conflicten zijn, 

omdat de leesbaarheid verslechtert en/of omdat er 

meer conflicten zijn tussen verkeerdeelnemers met 

sterk verschillende snelheden en schaal.   

-3 

Negatief effect  

Er is een negatief effect omdat er meer 

conflictpunten zijn of omdat de leesbaarheid van de 

bestaande conflictpunten verslechtert. Het soort 

conflict is gelijkaardig aan de huidige, maar er zijn 

wel meer conflicten.   

-2 

Beperkt negatief effect  

Er is een beperkt negatief effect indien het aantal 

conflictpunten en de leesbaarheid gelijk blijven, 

terwijl ofwel het soort conflict, ofwel het aantal 

conflicten tussen de verschillende 

verkeersdeelnemers wel wijzigt.   

-1 

Verwaarloosbaar effect  
Geen wijziging ten aanzien van de huidige toestand 

m.b.t. de verkeerveiligheid.   
0 

Beperkt positief effect  

Er is een beperkt positief effect indien het aantal 

conflictpunten en de leesbaarheid gelijk blijven, er 

nagenoeg geen wijziging is m.b.t. het soort conflict. 

Het aantal conflicten tussen de verschillende 

verkeersdeelnemers neemt wel af.  

+1 

Positief effect  

Er is een positief effect omdat er minder 

conflictpunten zijn of omdat de leesbaarheid van de 

bestaande conflictpunten verbetert. Het soort 

conflict is gelijkaardig aan de huidige, maar er zijn 

wel minder conflicten.  

+2 

Aanzienlijk positief effect  

Er is een aanzienlijk positief effect omdat er minder 

conflictpunten zijn, omdat er minder conflicten zijn, 

omdat de leesbaarheid verbetert en/of omdat er 

minder conflicten zijn tussen verkeerdeelnemers 

met sterk verschillende snelheden en schaal.   

+3 
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10.4.2.1 Beschrijving effecten voor de verschillende verkeersmodi – 

exploitatiefase 

De mogelijke effecten op de verkeersveiligheid van voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer 

worden beschreven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar domein en private zones op de 

site. 

10.4.2.1.1 Voetgangersverkeer – exploitatiefase 

De situatie voor voetgangers op de Scheldelaan blijft ongewijzigd. De nodige parkeerplaatsen voor 

werknemers en bezoekers worden voorzien op de site zelf, waardoor er geen noodzaak is om de 

parkeerplaatsen langs de Scheldelaan te gebruiken. Er worden bijgevolg weinig tot geen 

voetgangersbewegingen verwacht op het openbaar domein langs de Scheldelaan. Bij de herinrichting 

van het administratief gebouw worden gemotoriseerd verkeer en voetgangers strikt gescheiden.  

Beoordeling voetgangersverkeer 

Er zijn geen wijziging ten aanzien van de huidige toestand m.b.t. de verkeerveiligheid. De impact 

wordt beoordeeld als een verwaarloosbaar of geen effect (0). 

10.4.2.1.2 Fietsers – exploitatiefase 

Er wordt gekeken naar de verkeersveiligheid van de fietsers op het doorgaande fietspad, opgenomen 

als bovenlokaal functionele route, gelegen langs de Scheldelaan. Daarnaast wordt gekeken naar de 

oversteekbewegingen van fietsers over de Scheldelaan in functie van het bereiken van hun 

bestemmingen. Tot slot wordt ingezoomd op de bedrijfstoegangen Gunvor, IMB, Inovyn, Vesta alsook 

het bereik van de fietsbushalte.   

1. Effect op doorgaand fietsverkeer langs Scheldelaan 

Het doorgaande dubbelrichtingsfietspad (BFF) langs Scheldelaan loopt aan de westelijke zijde 

van de Scheldelaan tussen Tijsmanstunnel en de toegang Inovyn. Ter hoogte van het kruispunt 

Inovyn moeten fietsers oversteken en loopt het dubbelrichtingsfietspad aan de oostelijke zijde 

tussen Inovyn en de Berendrechtsluis. 

De verhoging van verkeer tijdens de exploitatiefase heeft geen negatieve invloed op de veiligheid 

van fietsverkeer tussen Tijsmanstunnel en Inovyn. Het dubbelrichtingsfietspad ligt hier namelijk 

volledig vrijliggend ten opzichte van de Scheldelaan.  

Tussen Inovyn en Gunvor ligt het dubbelrichtingsfietspad aan de zijde van de bedrijven en zal er 

mogelijk wel impact zijn op het fietsverkeer. Tussen het kruispunt Inovyn en Gunvor worden geen 

bijkomende conflicten verwacht, aangezien de verkeerstoename in die richting beperkt zal zijn.  

Beoordeling doorgaand fietsverkeer 

Er is een verwaarloosbaar effect (0) voor het doorgaand fietsverkeer. Dit doordat de toename van 

verkeer ten noorden van inrit Inovyn beperkt zal zijn.  

 

2. Effect voor lokale fietsoversteken  

De effecten op verkeersveiligheid zoals beschreven in het deel aanlegfase zijn ook hier van 

toepassing. In de operationele fase zakt het volume verkeer wel een stuk lager dan tijdens de 

aanlegfase. Er is wel een groei in vergelijking met de huidige verkeerssituatie, waardoor het 

aantal conflicten stijgt.  
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Beoordeling lokale fietsoversteken 

Er is een beperkt negatief effect (-1) op de lokale fietsoversteken. Dit door de stijging van het 

aantal verkeersbewegingen. 

3. Effect voor toegang van fietsers tot bedrijvenzone (Gunvor, IMB en Project One, Inovyn, 

Vesta) en de fietsbushalte 

De toegang voor fietsers aan het administratief gebouw (Vesta/Project One) wordt in ontwerp 

(aanlegfase) heringericht. Fietspaden en voetgangersvoorzieningen worden gescheiden van het 

wegverkeer, waardoor het aantal conflicten wordt beperkt.  

Het volume verkeer op de toegang Vesta zal stijgen ten gevolge van bijkomend vracht- en 

personenverkeer. Werknemers van Vesta en Project One die met de fiets aankomen zullen dus 

geconfronteerd worden met meer (vracht)wagens.  

De site en de toegang Gunvor worden niet mee aangepast in dit project. Het volume verkeer op 

de toegang Gunvor zakt terug tot die in de huidige situatie. Het aantal conflicten op toegangen 

Gunvor, IMB en Inovyn blijft gelijk.  

De situatie voor het bereik van de fietsbushalte Scheldelaan die ligt t.h.v. Tijsmanstunnel west is 

gelijk aan deze in huidige situatie. De fietsoversteek is beveiligd door verkeerslichten; er zijn geen 

extra conflicten te verwachten.  

Beoordeling lokale toegangen fietsers 

Geen wijziging ten aanzien van de huidige toestand m.b.t. de verkeerveiligheid (geen effect (0)) 

t.h.v. site Gunvor, IMB en Inovyn. Voor de huidige werknemers van de site Vesta wordt wel een 

beperkt negatief effect (-1) verwacht, aangezien het aantal potentiële conflicten met verkeer zal 

toenemen.  

10.4.2.1.3 Gemotoriseerd verkeer – exploitatiefase 

Er wordt gekeken wat de gevolgen zijn op vlak van verkeersveiligheid bij de verwachte toename van 

verkeer tijdens de exploitatiefase. De focus ligt op kruispunt Vesta/Project One. De mogelijke 

conflicten met zwakke weggebruikers werden reeds beschreven in het deel voetgangers en fietsers. 

Het effect van bijkomend verkeer op de verkeersveiligheid van de kruispunten wordt nader 

bestudeerd. Met betrekking tot verkeersveiligheid zijn van belang: 

• Capaciteitsbeoordeling: voldoende hiaten in doorgaande stromen Scheldelaan om verkeer veilig af 

te wikkelen? Indien dit niet mogelijk is moet gekeken worden naar een gepaste lichtenregeling.  

• Configuratie van het kruispunt aangepast aan het bijkomend verkeer? Bijvoorbeeld lengte 

opstelstroken Scheldelaan voldoende? Zo niet ontstaat opstapeling verkeer op doorgaande 

rijstroken Scheldelaan met mogelijk gevolgen voor de verkeersveiligheid. 

• Bij lichtengeregelde kruispunt wordt gekeken of het bijkomend verkeer veilig kan worden 

afgewikkeld. 

 

Daarnaast wordt ook gekeken naar de locaties waar de Scheldelaan gereduceerd wordt van twee 

naar één rijstrook en wat de verwachting is op vlak van verkeersveiligheid bij een toename van 

verkeer. 

Uit de effectenbeoordeling beschreven in § 10.4.4 (Gemotoriseerd verkeer – Afwikkeling kruispunten 

– exploitatiefase), blijkt dat de kruispunten (Gunvor, IMB en Vesta) over het algemeen nog over 

voldoende restcapaciteit beschikken. Het lichtengeregeld kruispunt Inovyn kan voor de exploitatiefase 

vlot geregeld worden.  
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10.4.2.2 Beoordeling effecten verkeersveiligheid – exploitatiefase 

Het effect op de verkeersveiligheid is tijdens exploitatiefase beperkt negatief (-1). Dit voornamelijk 

omdat het aantal conflicten toeneemt door de stijging van het gemotoriseerd verkeer. Het aantal 

conflictpunten voor doorgaand fietsverkeer blijft gelijk.   

Een beperkt negatief effect kan wel verwacht worden ter hoogte van de toegang Vesta, waar de 

concentratie gemotoriseerd verkeer toeneemt. Hierdoor zal het aantal conflicten er toenemen. Dit leidt 

tot een beperkt negatief effect (-1).  

Er zijn wel flankerende maatregelen mogelijk die de verkeersveiligheid verder kunnen verbeteren. 

Volgende opties kunnen verder bestudeerd worden: 

• Wegwerken van onbeveiligde fietsoversteken op de Scheldelaan. 

• Wegnemen van parkeerplaatsen langs de Scheldelaan. 

• Beveiligen van het kruispunten Vesta/Project One door middel van VRI (conflictvrije regeling). 

• Correct en consequent uitvoeren van markeringen en signalisatie t.h.v. de verschillende 

inritten. 

• Op kruispunten die niet beveiligd zijn door verkeerslichten: 

• Er wordt voorgesteld om grondmarkeringen (dubbele pijl) op het gemarkeerde fietspad aan 

te brengen om de aanwezigheid van fietsers in de twee richtingen extra te benadrukken. 

Waarschuwingsbord M9 dat wijst op dubbelrichtingsfietspad, in combinatie met 

verkeersbord B07 (stopbord voor voorrangweg) en stopstreep voor fietspad worden 

voorzien ter hoogte van de kruising… De aanwezigheid van fietsers wordt op deze manier 

beter benadrukt dan in huidige situatie. 

• Scheiding van gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers op de bedrijfssites. 

In het § 10.7.2 wordt hier dieper op ingegaan.  

10.4.3 Gemotoriseerd verkeer – Afwikkeling wegsegmenten en 

netwerk – exploitatiefase  

De grootste verkeersimpact zal zich voordoen tijdens de aanlegfase, aangezien op dat moment de 

grootste stromen (zowel van vracht als werknemers) zullen gegenereerd worden. Daarom wordt de 

afwikkeling van de wegsegmenten tijdens de exploitatiefase niet apart bestudeerd. Voornamelijk de 

afwikkeling op kruispuntniveau zal in deze fase relevant zijn, dit wordt hierna besproken.  

10.4.4 Gemotoriseerd verkeer – Afwikkeling kruispunten – 

exploitatiefase  

Verschillende methodes worden toegepast om de verzadiging van kruispunten in te schatten. 

Voorranggeregelde kruispunten worden ingeschat aan de hand van de methode van Harders en 

VRI’s worden aan een I/C toets onderworpen op basis van de Highway Capacity Manual. Meer info 

hieromtrent is te vinden in Bijlage 4.11. 

De kruispunten die bestudeerd zullen worden zijn: 

• Bestaande in- en uitrit Project One (Vesta) x Scheldelaan 

• Bestaande kruispunten R2 x Scheldelaan 
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De tabellen in de hiernavolgende hoofdstukken geven telkens de afwikkelingsgraad van de 

kruispunten. Tussen haakjes wordt telkens het resultaat in de bestaande toestand weergegeven. Op 

die manier kan eenvoudig de impact van de aanleg van Project One vastgesteld worden. De 

stroomdiagrammen horend bij de kruispunten zijn te vinden in Bijlagen 4.18, 4.19, 4.20 en 4.21.  

Onderstaande tabel geeft aan welk referentiekader gebruikt wordt voor de beoordeling.  

Tabel 10-41: Beoordeling grenswaarden verzadiging kruispunt  

      
Toename verkeersintensiteiten  

(in PAE) 

Status 

quo 

Afname verkeersintensiteiten  

(in PAE) 

    >50% 
20-

50% 

10-

20% 
5-10% <5% 5-10% 

10-

20% 

20-

50% 
>50% 

Verzadigingsgraad 

toekomstige 

situatie  

>100% -3 -3 -3 -2 0 0 0 +1 +1 

90-

100% 
-3 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +2 

80-

90% 
-2 -2 -1 -1 0 +1 +2 +3 +3 

<80% -1 -1 0 0 0 +1 +3 +3 +3 

Het is mogelijk dat een kruispunttype dat werd voorzien voor de aanlegfase opnieuw geoptimaliseerd 

kan worden voor de exploitatiefase (bijvoorbeeld optimalisatie van VRI). 

10.4.4.1 Kruispunten complex 12-Lillo – exploitatiefase 

Voor deze lichtengeregelde kruispunten wordt opnieuw gebruik gemaakt van de ICU-methode. Voor 

toelichting over deze methode wordt verwezen naar Bijlage 4.11. In de huidige toestand bleken de 

afwikkelingsniveaus op de meeste momenten voldoende (zowel met cijfers 2017 als 2030). 

Uitzondering hierop is het oostelijke kruispunt in de avondspits, waar de verzadigingsgraad in het 

basisscenario reeds 100% bedraagt. Aan de configuratie van de kruispunten wijzigt niets, de 

bypasses voor rechts afslaand verkeer blijven bestaan (van R2 richting Scheldelaan-Noord en van 

Scheldelaan-Zuid richting R2).  

Wanneer het verkeer van de exploitatiefase wordt toegevoegd aan het bestaande verkeer, kan 

uiteraard een stijging vastgesteld worden van de verzadigingsgraden. Deze stijging situeert zich 

steeds tussen 0 en 5%. In termen van verkeersafwikkeling wordt over het algemeen een 

verwaarloosbaar of geen effect (0) verwacht op beide kruispunten. Tussen 16u-17u wordt voor het 

oostelijke kruispunt wel een beperkt negatief effect (-1) verwacht, zowel met de cijfers van 2017 als 

van 2030. Het is belangrijk op te merken dat het complex mee zal heringericht worden in kader van 

het project 2de Tijsmanstunnel dat momenteel in ontwerp is. Ook het afrittencomplex zal opnieuw 

ontworpen worden, waarbij wordt aangenomen dat voldoende afwikkelcapaciteit zal voorzien worden. 

Het model 2030 voorziet een verhoging van wegcapaciteit, maar bevat geen verdere optimalisatie op 

niveau van de kruispunten, waardoor de beoordeling mogelijk vertekend is.   
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Tabel 10-42: Beoordeling kruispunten R2 – Exploitatiefase (2017 en 2030) (tussen haakjes wordt bestaande 
toestand weergegeven).  

 R2 – West R2 – Oost 

 LoS 

(2017 

I/C 

(2017) 

LoS 

(2030) 

I/C 

(2030) 

LoS 

(2017 

I/C (2017) LoS 

(2030) 

I/C 

(2030) 

5u-6u A (A) 55% 

(54%) 

D (D) 77% 

(77%) 

A (A) 51% 

(51%) 

A (A) 47% 

(47%) 

6u-7u B (B) 62% 

(62%) 

E (E) 84% 

(84%) 

B (B) 59% 

(59%) 

B (B) 60% 

(59%) 

7u-8u D (D) 79% 

(78%) 

E (E) 84% 

(83%) 

A (A) 55% 

(54%) 

B (B) 62% 

(60%) 

15u-16u D (D) 80% 

(80%) 

E (E) 84% 

(83%) 

E (E) 85% 

(83%) 

D (D) 80% 

(79%) 

16u-17u E (D) 82% 

(81%) 

D (D) 82% 

(80%) 

E (E) 86% 

(82%) 

F (E) 91% 

(87%) 

17u-18u C (C) 69% 

(68%) 

B (B) 60% 

(58%) 

G (G) 103% 

(100%) 

G (F) 101% 

(98%) 

A(<55%) tot D(<82%) wijst op aanvaardbare verzadigingsgraden, E(82%-91%) tot F(91-100%) op kritische verzadigingsgraden 

en G(100%-109%) tot H(>109%) op oververzadiging.  

10.4.4.2 Kruispunt inrit Project One (inrit Vesta) – exploitatiefase 

Aangezien deze inrit in de bestaande toestand werkt volgens een klassieke voorrangsregeling, 

waarbij verkeer op de Scheldelaan de voorrang heeft, wordt eerst nagegaan of verkeerslichten vanuit 

oogpunt van de verkeersafwikkeling wenselijk zijn (volgens dienstorder 266 van AWV, zie Bijlage 

4.11). Onderstaande inschatting geldt voor de exploitatiefase, zowel 2017 als 2030. Daaruit blijkt dat 

er geen verkeerslichten nodig zijn ter hoogte van de inrit naar Project One (inrit Vesta).  

Tabel 10-43: Beoordeling kruispunten Project One (Vesta) – exploitatiefase (2017 en 2030) 

 
Scheldelaan x inrit Project One 

(Vesta) 

6u-7u Geen VRI nodig 

7u-8u Geen VRI nodig 

8u-9u Geen VRI nodig 

15u-16u Geen VRI nodig 

16u-17u Geen VRI nodig 

17u-18u Geen VRI nodig 
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10.4.4.3 Beoordeling verkeersafwikkeling kruispunten – exploitatiefase 

Voor de verschillende kruispunten geldt dat de impact van het bijkomende verkeer in de 

exploitatiefase beperkt zal zijn. De toename in verzadigingsgraad blijft steeds lager of gelijk aan 5% 

en de drempelwaarde van 82% wordt meestal niet overschreden. Dit geldt voor de verschillende 

spitsuren, zowel met de cijfers van het verkeersmodel 2017 als 2030. De verkeersafwikkeling van de 

kruispunten wordt als een verwaarloosbaar of negatief effect (0) ingeschat.  

Uitzondering hierop is het kruispunt R2-Oost, waar in de bestaande toestand reeds 

verzadigingsgraden van 100% worden vastgesteld in de avondspits (16u-18u). Het bijkomende 

verkeer leidt tot een oververzadiging van dit kruispunt (beperkt negatief effect (-1)).  

Voor het kruispunt Project One (inrit Vesta) wordt een beperkt negatief effect (-1) verwacht, vooral 

voor voertuigen die de site verlaten. Flexibele arbeidstijden zullen voor een betere spreiding van het 

vertrekkend verkeer zorgen en het probleem verkleinen. Verkeer op de Scheldelaan zelf ondervindt 

geen hinder. 

10.4.5 Gemotoriseerd verkeer – Parkeren – Personenwagens – 

exploitatiefase  

Tijdens de exploitatiefase is een traditionele beoordeling van het parkeren gepast. Er wordt dan 

gezocht naar een evenwicht tussen het opvangen van de parkeervraag enerzijds (beperken van 

parkeerdruk) en het vermijden van een parkeeroveraanbod anderzijds (waardoor het gebruik van 

openbaar vervoer, fiets, … ontmoedigd zou kunnen worden). Een parkeerbezetting van 85% - 100% 

wordt dan als ideaal beschouwd. Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden.  

Tabel 10-44:  Beoordelingskader “Parkeren personenwagens – exploitatiefase” 

Significantieniveau   Omschrijving   Weergave   

Aanzienlijk negatief effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is ruim 

ontoereikend, waardoor de parkeerdruk van 

personenwagens op openbaar domein in sterke mate 

toeneemt.  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is ruim te veel, 

waardoor gebruikers veel meer aangezet worden tot 

gebruik van de wagen.   

-3 

Negatief effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is 

ontoereikend, waardoor de parkeerdruk van 

personenwagens op openbaar domein in beperkte 

mate toeneemt.  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is te veel, 

waardoor gebruikers meer aangezet worden tot 

gebruik van de wagen.  

-2 

Beperkt negatief effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is net 

voldoende, waardoor er soms een beperkte 

parkeerdruk van personenwagens is op openbaar 

domein.   

-1 

Verwaarloosbaar of geen effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is voldoende, 

waardoor er geen parkeerdruk ontstaat op de 

omgeving.   

0 
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Significantieniveau   Omschrijving   Weergave   

Beperkt positief effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen kent een lichte 

overschot, waardoor er geen parkeerdruk ontstaat op 

de omgeving en waardoor gebruikers niet worden 

aangezet tot meer wagengebruik.   

+1 

Positief effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen kent een 

overschot, waardoor er geen parkeerdruk ontstaat op 

de omgeving.  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is net 

voldoende, waardoor gebruikers aangezet worden tot 

minder gebruik van de wagen.  

+2 

Aanzienlijk positief effect  

Het aantal parkeerplaatsen kent geen overschot, 

waardoor gebruikers worden aangezet om niet de 

wagen te gebruiken.  

+3 

 

Tijdens de exploitatiefase zal de parkeerdruk tijdens mogelijke shiftwissels extra aandacht vragen.  

10.4.5.1 Aanbod en gebruik parkeerplaatsen personenverkeer – exploitatiefase  

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen parkeren voor bezoekers, parkeren voor vaste 

werknemers en parkeren voor contractors en tijdelijke werkkrachten.  

10.4.5.1.1 Aanbod parkeerplaatsen – exploitatiefase 

In totaal worden 460 parkeerplaatsen voorzien op de site van Project One. 160 van deze plaatsen 

worden als overflow parking ingericht. Dat betekent dat er voor de dagelijkse werking van Project One 

300 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De overige 160 plaatsen kunnen ingeschakeld worden op 

dagen waarop er meer mensen (met de wagen) aanwezig zullen zijn (bv. turnover, uitzonderlijk slecht 

weer,…). Er worden in eerste instantie 34 laadpunten voor elektrische voertuigen voorzien. Dit aantal 

kan op termijn uitgebreid worden.  
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Figuur 10-28: Grondplan administratieve zone Project One – exploitatiefase  

10.4.5.1.2 Parkeren – exploitatiefase  

Onderstaande tabel toont het aantal toekomende en vertrekkende voertuigen op de nieuwe site van 

Project One tijdens de exploitatiefase, alsook de resulterende parkeerbezetting.  

Uitgaande van de modal split (64% wagen) voor bedienden en arbeiders, zullen er doorheen de dag 

262 parkeerplaatsen gebruikt worden. Dat is 87% van de beschikbare plaatsen exclusief de overflow 

parking. Hiermee wordt een ideale parkeerbezetting bereikt.  

Tabel 10-45: Parkeerbezetting site Project One – exploitatiefase  

  460 beschikbare plaatsen 

 Inkomend Vertrekkend Parkeerders Bezetting (%) 

4u-5u 0 0 12 4% 

5u-6u 12 0 24 8% 

6u-7u 1 12 12 4% 
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  460 beschikbare plaatsen 

 Inkomend Vertrekkend Parkeerders Bezetting (%) 

7u-8u 115 1 126 42% 

8u-9u 115 1 241 80% 

9u-10u 7 1 247 82% 

10u-11u 7 7 247 82% 

11u-12u 13 7 253 84% 

12u-13u 13 13 253 84% 

13u-14u 22 13 262 87% 

14u-15u 11 23 251 84% 

15u-16u 6 54 203 68% 

16u-17u 4 120 86 29% 

17u-18u 1 75 12 4% 

18u-19u 0 0 12 4% 

 

Beoordeling parkeren vaste werknemers: 

Met een bezettingsgraad van 87% kent het parkeerterrein een goede balans. Met de overflow parking 

is er daarenboven voldoende reserve om variaties in drukte op de site en bij grote onderhoudswerken 

op te vangen.  

Het effect parkeren werknemers wordt beoordeeld als verwaarloosbaar (0) aangezien een goede 

balans gevonden wordt in het parkeeraanbod.  

 

Figuur 10-29: Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en Mober (2018) 

10.4.5.1.3 Beoordeling parkeren personenverkeer – exploitatiefase 

Het aantal voorziene parkeerplaatsen voor bezoekers, vaste werknemers, contractors en tijdelijke 

werkkrachten is voldoende, waardoor er geen parkeerdruk ontstaat op de omgeving. De impact wordt 

beoordeeld als een verwaarloosbaar of geen effect (0). Met de aanwezigheid van de overflow parking 

is er ook voor piekperiodes een ruime reserve, waardoor druk op de omgeving ook op dat moment 

vermeden kan worden.  
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10.4.5.2 Aanbod en gebruik fietsenstallingen site Project One – exploitatiefase  

Er wordt in eerste instantie enkel rekening gehouden met bedienden en arbeiders die met de fiets 

zouden komen.  

10.4.5.2.1 Aanbod fietsenstallingen – exploitatiefase 

In eerste instantie worden er 72 fietsenstalplaatsen voorzien in een aparte overdekte fietsenstalling in 

de noordoosthoek van de admin campus. Een dubbelrichtingfietspad loopt tot aan de fietsenstalling 

(zie figuur). Daarvan zullen er 34 uitgerust zijn met laadapparatuur voor elektrische fietsen. Op termijn 

is het mogelijk om dit aanbod uit te breiden.  

 

Figuur 10-30: Grondplan administratieve zone Project One – uitsnede fietsenstalling – exploitatiefase 

10.4.5.2.2 Gebruik fietsenstallingen – exploitatiefase  

Op basis van de verwachte modal split en het verwachte aantal werknemers, kan onderstaande 

inschatting gemaakt worden van het aantal fietsers voor de site van Project One tijdens de 

exploitatiefase.  
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Tabel 10-46: Verdeling werknemers– Exploitatiefase  

 
Totaal 

(100%) 

Personenwagen 

(64%) 

Carpool 

(6%) 
Motor (4%) 

Collectief 

(8%) 

Fiets 

(17%) 

Bedienden 268 171 16 11 21 45 

Arbeiders 90 (5 

shiften), max 

2 shiften 

aanwezig = 

36 

23 2 2 3 6 

10.4.5.2.3 Beoordeling stallen fietsen – exploitatiefase 

Het aantal voorziene fietsenstalplaatsen is ruim voldoende. Echter zijn er 2 factoren die wellicht zullen 

leiden tot een hoger gebruik van de fietsenstallingen: 

• De huidige gebruikte modal split is niet gunstig. Er zullen initiatieven genomen worden om deze te 

verduurzamen. Dit zal leiden tot een stijging van het aantal fietsers. Op termijn is het mogelijk 

nodig om een aantal van de voorziene parkeerplaatsen om te bouwen tot fietsenstallingen.  

• Ook de evoluties op vlak van elektrische fietsen, speedpedelecs en fiscaliteit zullen een verdere 

toename van het aantal fietsers bevorderen.  

 

Het aspect fietsenstallingen wordt dus als een verwaarloosbaar of geen effect (0) beoordeeld, 

aangezien er marge is voor groei (die weliswaar snel opgebruikt kan zijn). Een continue monitoring 

blijft noodzakelijk. 

10.4.6 Gemotoriseerd verkeer – Parkeren – Vrachtwagens – 

exploitatiefase  

Er wordt bij de beoordeling van het parkeren van vrachtwagens vooral rekening gehouden met het 

opvangen van de parkeervraag. Dit om overslag naar het publieke domein of wachtrijen op de rijbaan 

de vermijden. Een parkeerbezetting van 95% - 100% wordt als ideaal beschouwd. Volgend 

beoordelingskader wordt gehanteerd.  

Tabel 10-47 Beoordelingskader “Parkeren vrachtwagens – exploitatiefase”  

Significantieniveau   Omschrijving   Weergave   

Aanzienlijk negatief effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is structureel 

ruim ontoereikend, waardoor de parkeerdruk van 

vrachtwagens op openbaar domein in sterke mate 

toeneemt.  

-3 

Negatief effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is 

ontoereikend, waardoor de parkeerdruk van 

vrachtwagens op openbaar domein in beperkte 

mate toeneemt.  

-2 

Beperkt negatief effect  Het aantal voorziene parkeerplaatsen is net 

voldoende, waardoor er sporadisch een beperkte 
-1 
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Significantieniveau   Omschrijving   Weergave   

parkeerdruk van vrachtwagens is op openbaar 

domein.   

Verwaarloosbaar of geen effect  

Het aantal voorziene parkeerplaatsen is voldoende, 

waardoor er geen parkeerdruk ontstaat op de 

omgeving.   

0 

Beperkt positief effect  Nvt.  +1 

Positief effect  Nvt.  +2 

Aanzienlijk positief effect  Nvt.  +3 

10.4.6.1 Aanbod parkeerplaatsen vrachtverkeer – exploitatiefase 

Ter hoogte van de toegang naar Project One (oostzijde inrit Vesta) zal er plaats zijn voor 6 

bijkomende vrachtparkeerplaatsen. Die zullen enkel gebruikt worden door vrachtwagens naar Project 

One. Er wordt een weegbrug voorzien.  

 

Figuur 10-31: Grondplan administratieve zone Project One – exploitatiefase 

10.4.6.2 Gebruik parkeerplaatsen vrachtverkeer – exploitatiefase 

Er worden op dagbasis 5 vrachtwagens verwacht op de site Project One.  
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10.4.6.3 Beoordeling parkeren vrachtverkeer - exploitatiefase  

Vrachtverkeer komt gespreid toe gedurende de dag. Bij gelijkmatige spreiding en vlotte afhandeling 

t.h.v. de check-in geeft dit maximaal 1 geparkeerde vrachtwagen per uur, waardoor er dus steeds 

ruim voldoende marge zal zijn. De parkeercapaciteit is ruim voldoende, waardoor er geen 

parkeerdruk ontstaat op de omgeving. Het overschot van parkeerplaatsen wordt voorzien om ook op 

piekmomenten of bij concentratie van vrachten zeker voldoende ruimte te kunnen voorzien om 

parkeren langs de Scheldelaan te voorkomen. De impact wordt beoordeeld als een verwaarloosbaar 

of geen effect (0). 

10.5 Cumulatieve effecten 

10.5.1 Kaaimuur 

De initiatiefnemer voor de aanleg van de kaaimuur is het Havenbedrijf Antwerpen, de 

omgevingsvergunning (met project-MER) is verkregen op 28/10/2020. De gegevens in voorliggend 

hoofdstuk zijn gebaseerd op het MER, opgemaakt door Antea in opdracht van het Havenbedrijf 

Antwerpen.  

10.5.1.1 Tijdens aanlegfase 

De aanlegfase van de kaaimuur ter hoogte van het Kanaaldok B2, tussen insteekdokken 1 en 2, zal 

mogelijk overlappen met de inrichtingswerken van Project One (voorbereidende grondwerken, bouw 

van nieuwe installaties zoals productie-eenheden, tanks, los- en laadinstallaties enz.). Tijdens de 

aanlegfase van beide projecten kunnen dus cumulatieve effecten optreden.  

De totale uitvoeringstermijn voor de bouw van de kaaimuur wordt ingeschat op ca. 33 

kalendermaanden. De werf is opgestart begin 2021 en zal volgens de planning afgewerkt zijn tegen 

begin 2024. 

 

Figuur 10-32: Vooropgestelde planning van de werken 

Het aanleggen van de nieuwe kaaimuur brengt werfverkeer met zich mee. Dit werfverkeer verspreidt 

zich over de verschillende fasen van het project, waarbij het voornaamste werfverkeer gegenereerd 

zal worden door het transport van uitgegraven gronden en aanvulgrond. Hierbij dient opgemerkt te 
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worden dat het grootste deel van het grondtransport, nl. de ca. 1,6 miljoen m³ gronden baggerspecie 

voor de verbreding en verdieping van het kanaaldok t.h.v. de nieuwe kaaimuur, via het water zal 

afgevoerd worden en dus geen wegverkeer zal genereren. Ook de aanlevering van het materiaal voor 

de bouw van de combiwand (buispalen, MV-palen en damplanken) zal via het water gebeuren. 

De uitgegraven grond t.b.v. de bouwput voor de realisatie van de nieuwe kaaimuur en de aanvulgrond 

bedraagt in het totaal ca. 41 354 m³ (65 878 m³ - 24 524 m³) ofwel ca. 62 031 ton. De duur voor de 

aan-en afvoer bedraagt 4 maanden ofwel 84 werkdagen (rekening houdend met 21 werkdagen per 

maand). Rekening houdend met een laadvermogen van ca. 40 ton/vrachtwagen, zullen bijgevolg  

1 551 vrachtwagenritten nodig zijn. Dit betekent ca. 19 ritten (38 bewegingen) per dag. De 

vrachtwagens zullen via de werfweg en de Scheldelaan naar het hoger wegennet (R2 en A12) rijden.  

Momenteel is in het project-MER voor de aanleg van de kaaimuur niet exact te achterhalen in welke 

periode de piek in aan- en afvoer van grond zich juist situeert.  

De piekperiode in absolute PAE van Project One situeert zich in maand 76 – maart 2025 (zie Bijlage 

4.12). Het verkeer gegenereerd door de werken aan de kaaimuur (19 ritten per dag in de piekperiode 

/ 47,5 PAE) gecumuleerd met het werfverkeer van Project One blijven steeds onder de maximale 

PAE in maand 76, dewelke bestudeerd wordt in dit MER om de effecten tijdens de aanlegfase in te 

schatten. Vermoedelijk zal de piek in werfverkeer voor de kaaimuur zich echter al vroeger in de tijd 

manifesteren (in de eerste maanden van de werffase, wanneer de meeste materialen geleverd 

worden) en dus nog minder overlap hebben met de opbouw richting de piek in het werfverkeer van 

Project One. 

Voor het wegtransport kan dus gedurende 4 maanden een cumulatie optreden, die enkel in het 

Havengebied (buiten woonzones) een effect zal hebben. Echter gaat de impact bijzonder beperkt zijn, 

waardoor een verwaarloosbaar effect (0) verwacht wordt. 

10.5.1.2 Tijdens exploitatiefase 

Zodra de bouw van de kaaimuur (deels) afgewerkt is, kan hij in gebruik genomen worden ten 

behoeve van de verdere aanlegwerken van Project One. Op dat ogenblik worden geen cumulatieve 

effecten meer verwacht, integendeel, de kaaimuur zal voor extra aanlegplaatsen zorgen en de 

aanvoer van materialen per schip bevorderen.   

In het MER voor de kaaimuur werd ingeschat dat de nieuwe kaaimuur zal zorgen voor een verhoging 

van het aantal schepen dat jaarlijks verwerkt wordt in de haven. Die groei wordt geraamd op ca. 1% 

t.o.v. het totaal aantal schepen dat nu reeds verwerkt wordt.  

10.5.2 Uitvoeren nutswerken Elia en Waterlink 

In 2022 en 2023 staan er langs de Scheldelaan werken aan de nutsleidingen gepland door Elia en 

Waterlink. Ten gevolge van die werken zal verkeer op de Scheldelaan tijdelijk over 2x1 rijstrook 

moeten of zelfs slechts in 1 richting kunnen rijden. Daarom wordt hier een bijkomend 

ontwikkelingsscenario doorgerekend, om de impact van die reductie op de Scheldelaan in te 

schatten.  

10.5.2.1 Timing en inhoud werken 

De werken van Elia starten eind 2022 en hebben een duurtijd van 1 jaar. Tijdens die werken zal al het 

verkeer op de Scheldelaan op 2x1 rijstroken moeten of zal er een enkelrichting voorzien worden (van 
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noord naar zuid op twee rijstroken). De werf loopt van het kruispunt met de Tijsmanstunnel tot aan de 

site van Project One.  

Daarnaast zal ook Waterlink werken uitvoeren langs de Scheldelaan. Deze werken worden eveneens 

in 2023 voorzien. De werken van Waterlink hebben een beperktere impact, omdat zij gepland zijn in 

de leidingenstrook naast de rijweg. 

Omdat nu nog niet duidelijk is op welke manier de werf georganiseerd zal worden en hoe het verkeer 

geleid zal worden, worden 2 scenario’s uitgewerkt: 

• Scenario A: Verkeer op 2x1 i.p.v. 2x2 

• Scenario B: Enkel verkeer in zuidelijke richting op 2 rijstroken.  

10.5.2.2 Beoordelingskader – Afwikkeling wegsegmenten en netwerk 

We beoordelen in dit ontwikkelingsscenario louter de segmenten van de Scheldelaan.  

Voor de beoordeling wordt opnieuw de I/C-verhouding – de verzadigingsgraad gebruikt. Deze geeft 

de verhouding weer tussen de te verwachten intensiteiten (in PAE per uur) en de capaciteit op een 

bepaald wegvak. In dit verband wordt vooral gekeken of er een bepaalde grenswaarde wordt 

overschreden. De capaciteit op de Scheldelaan daalt namelijk. Indien de I/C-verhouding kleiner is dan 

80% wordt een vlotte doorstroming verwacht. Een I/C verhouding boven de 90% wordt als 

problematisch beschouwd.  

Tabel 10-48: Beoordeling grenswaarden I/C verhouding – wegsegmenten  

    

Toename 

verkeersintensiteiten 

(in PAE) 

Status 

quo 

Afname verkeersintensiteiten 

(in PAE) 

    >50% 
20-

50% 

10-

20% 

5-

10% 
<5% 5-10% 

10-

20% 

20-

50% 
>50% 

I/C-

verhouding 

toekomstige 

situatie 

>100% -3 -3 -3 -2 0 0 0 +1 +1 

90-

100% 
-3 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +2 

80-

90% 
-2 -2 -1 -1 0 +1 +2 +3 +3 

<80% -1 -1 0 0 0 +1 +3 +3 +3 

10.5.2.3 Overzicht verkeersintensiteiten werf Project One 

In de periode van de werven van Elia en Waterlink worden onderstaande hoeveelheden verkeer 

verwacht tijdens maand 62. Deze maand stelt de worst case situatie voor met het hoogst aantal 

ingeschatte voertuigen. Deze cijfers worden gebruikt voor de toedeling van het verkeer, analoog aan 

de methodieken die in eerdere hoofdstukken werden toegepast (spreiding doorheen de dag, spreiding 

over het wegennet,…).  
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Tabel 10-49: Verwachte voertuigen voor werf Project One tijdens nutswerken 

 Maand 62 

Bussen 9 

Minibussen 28 

Personenwagens 668 

Shuttle bussen 57 

Betonmixers 92 

Vracht tussen zone 

noord en zuid 
32 

Vracht direct naar 

zone noord 
10 

Vracht direct naar 

zone zuid 
23 

Vracht van 

overslagsites naar 

zone zuid 

16 

Totaal vracht naar 

zone zuid 
172 

Vracht naar 

overslagsites 
10 

10.5.2.4 Confrontatie werf Project One versus werf Elia en Waterlink 

Om de impact van de werf Project One nu te kunnen inschatten, worden hieronder de intensiteiten 

voor de relevante wegsegmenten opgelijst. De nummering van de segmenten komt overeen met de 

eerder gebruikte nummering in voorliggend rapport. Analoog aan het hoofdstuk over aanlegfase, 

wordt louter gewerkt met de cijfers van het basismodel 2017. 

 

 Onderstaande segmenten worden bestudeerd: 

• 1: Scheldelaan noord richting Bergen-op-Zoom (Nl); 

• 2: Scheldelaan noord richting Project One;  

• 3: Scheldelaan midden richting Project One; 

• 4: Scheldelaan midden richting Antwerpen; 

• 5: Scheldelaan zuid richting Project One;  

• 6: Scheldelaan zuid richting Antwerpen. 
Figuur 10-33: Overzicht wegsementen 
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10.5.2.4.1 Scenario A: Verkeer op 2x1 i.p.v. 2x2 

Hieruit blijkt dat voor de meeste segmenten de reductie in capaciteit niet tot problemen leidt, 

aangezien de kritische waarde van 80% niet wordt overschreden. Er zijn echter enkele belangrijke 

uitzonderingen: 

• Segment 3: Segment Scheldelaan midden, tussen complex R2 en Project One 

• om 5u: stijging met 16% naar 92%: negatief effect (-2) 

• om 6u: stijging met 25% naar 112%: aanzienlijk negatief effect (-3) 

• om 7u: stijging met 4%: geen effect (0) 

• De toename door werfverkeer is tijdens dit tijdstip zeer beperkt. De verzadiging is het gevolg 

van het overige verkeer dat reeds op dit segment zit.  

• Segment 4: Segment Scheldelaan midden, tussen Project One en complex R2 

• om 16u: stijging met 18% naar 106%: aanzienlijk negatief effect (-3) 

• om 17u: stijging met 23% naar 115%: aanzienlijk negatief effect (-3) 

Milderende en flankerende maatregelen i.f.v. de verkeersafwikkeling zijn mogelijk en worden 

besproken in § 10.7.3.  

Tabel 10-50: Overzicht intensiteiten en capaciteiten Ontwikkelingsscenario nutswerken Elia en Waterlink – 
scenario A 

  Segment Exclusief werf Project One Inclusief werf Project One 

 

 

PAE 

model 

2017 

Cap 

model 

2017 

Sat 

model 

2017 

Cap 

Elia Sat Elia 

Toename 

werf 

Project 

One 

PAE 

model 

+ werf 

Cap 

werf 

Project 

One Cap Elia 

Sat 

werf 

Project 

One + 

Elia 

5
u

-6
u

 

1 983 3 414 29% 3 414 29%  -     983  29% 3 414 29% 

2 494 3 440 14% 3 440 14%  24   518  15% 3 440 15% 

3 1 304 3 414 38% 1 707 76%  260  1 564 46% 1 707 92% 

4 692 3 440 20% 1 720 40%  17  709 21% 1 720 41% 

5 180 3 440 5% 3 440 5%  9  189 5% 3 440 5% 

6 167 3 440 5% 3 440 5%  -    167 5% 3 440 5% 

6
u

-7
u

 

1 860 3 414 25% 3 414 25%  1  861 25% 3 414 25% 

2 886 3 440 26% 3 440 26%  36  922 27% 3 440 27% 

3 1 483 3 414 43% 1 707 87%  421  1 904 56% 1 707 112% 

4 1 133 3 440 33% 1 720 66%  47  1 180 34% 1 720 69% 

5 237 3 440 7% 3 440 7%  15  252 7% 3 440 7% 

6 617 3 440 18% 3 440 18%  1  618 18% 3 440 18% 

7
u

-8
u

 

1 1 286 3 335 39% 3 335 39%  2  1 288 39% 3 335 39% 

2 728 3 434 21% 3 434 21%  1  729 21% 3 434 21% 

3 1 896 3 304 57% 1 652 115%  64  1 960 59% 1 652 119% 

4 914 3 440 27% 1 720 53%  46  960 28% 1 720 56% 

5 418 3 327 13% 3 327 13%  1  419 13% 3 327 13% 

6 596 3 437 17% 3 437 17%  1  597 17% 3 437 17% 

1
5

u
-1

6
u

 

1 785 3 379 23% 3 379 23%  1  786 23% 3 379 23% 

2 1 074 3 440 31% 3 440 31%  1  1 075 31% 3 440 31% 

3 1 039 3 360 31% 1 680 62%  46  1 085 32% 1 680 65% 

4 1 561 3 440 45% 1 720 91%  63  1 624 47% 1 720 94% 

5 472 3 395 14% 3 395 14%  1  473 14% 3 395 14% 
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  Segment Exclusief werf Project One Inclusief werf Project One 

6 254 3 440 7% 3 440 7%  1  255 7% 3 440 7% 

1
6

u
-1

7
u

 

1 703 3 396 21% 3 396 21%  24  727 21% 3 396 21% 

2 996 3 439 29% 3 439 29%  1  997 29% 3 439 29% 

3 905 3 382 27% 1 691 53%  68  973 29% 1 691 58% 

4 1 509 3 440 44% 1 720 88%  319  1 828 53% 1 720 106% 

5 460 3 408 13% 3 408 13%  1  461 14% 3 408 14% 

6 207 3 440 6% 3 440 6%  10  217 6% 3 440 6% 

1
7

u
-1

8
u

 

1 583 3 375 17% 3 375 17%  36  619 18% 3 375 18% 

2 1 125 3 439 33% 3 439 33%  1  1 126 33% 3 439 33% 

3 762 3 348 23% 1 674 46%  52  814 24% 1 674 49% 

4 1 577 3 440 46% 1 720 92%  407  1 984 58% 1 720 115% 

5 486 3 375 14% 3 375 14%  1  487 14% 3 375 14% 

6 310 3 439 9% 3 439 9%  15  325 9% 3 439 9% 

 

10.5.2.4.2 Scenario B: Enkel verkeer in zuidelijke richting op 2 rijstroken 

Hieruit blijkt dat voor de meeste segmenten de reductie in capaciteit niet tot problemen leidt, 

aangezien de kritische waarde van 80% niet wordt overschreden. Er zijn enkele uitzonderingen: 

• Segment 4: Segment Scheldelaan midden, tussen Project One en complex R2  

• om 7u: stijging met 3% naar 85%: geen effect (0) 

• om 16u: stijging met 12% naar 82%: beperkt negatief effect (-1) 

• om 17u: stijging met 14% naar 82%: beperkt negatief effect (-1) 

 

Milderende en flankerende maatregelen i.f.v. de verkeersafwikkeling zijn mogelijk en  worden 

besproken in § 10.7.3. 

Tabel 10-51: Overzicht intensiteiten en capaciteiten Ontwikkelingsscenario nutswerken Elia en Waterlink – 
scenario B 

  segment Exclusief werf Project One Inclusief werf Project One 

 

 

PAE 

model 

2017 

Cap 

model 

2017 

Sat 

model 

2017 

Cap 

Elia Sat Elia 

Toename 

werf 

Project 

One 

PAE 

model + 

werf 

Cap werf 

Project 

One 

Cap 

Elia 

Sat 

werf 

Project 

One + 

Elia 

5
u

-6
u

 

1 0 0 - 0 -  -     -    - 0 - 

2 1 477 3 440 43% 3 440 43%  284   1 761  51% 3 440 51% 

3 0 0 - 0 -  -    0 - 0 - 

4 1 996 3 440 58% 3 440 58%  23  2 018 59% 3 440 59% 

5 180 3 440 5% 3 440 5%  9  189 5% 3 440 5% 

6 167 3 440 5% 3 440 5%  -    167 5% 3 440 5% 

6
u

-7
u

 

1 0 0 - 0 -  -     -    - 0 - 

2 1 746 3 440 51% 3 440 51%  457   2 203  64% 3 440 64% 

3 0 0 - 0 -  -    0 - 0 - 

4 2 615 3 440 76% 3 440 76%  86  2 701 79% 3 440 79% 

5 237 3 440 7% 3 440 7%  15  252 7% 3 440 7% 
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  segment Exclusief werf Project One Inclusief werf Project One 

6 617 3 440 18% 3 440 18%  1  618 18% 3 440 18% 

7
u

-8
u

 

1 0 0 - 0 -  -     -    - 0 - 

2 2 014 3 434 60% 3 434 59%  65   2 078  61% 3 434 61% 

3 0 0 - 0 -  -    0 - 0 - 

4 2 810 3 440 84% 3 440 82%  110  2 920 85% 3 440 85% 

5 418 3 327 13% 3 327 13%  1  419 13% 3 327 13% 

6 596 3 437 17% 3 437 17%  1  597 17% 3 437 17% 

1
5

u
-1

6
u

 

1 0 0 - 0 -  -     -    - 0 - 

2 1 858 3 440 54% 3 440 54%  47   1 905  55% 3 440 55% 

3 0 0 - 0 -  -    0 - 0 - 

4 2 600 3 440 76% 3 440 76%  109  2 709 79% 3 440 79% 

5 472 3 395 14% 3 395 14%  1  473 14% 3 395 14% 

6 254 3 440 7% 3 440 7%  1  255 7% 3 440 7% 

1
6

u
-1

7
u

 

1 0 0 - 0 -  -     -    - 0 - 

2 1 699 3 439 50% 3 439 49%  70   1 768  51% 3 439 51% 

3 0 0 - 0 -  -    0 - 0 - 

4 2 413 3 440 71% 3 440 70%  411  2 824 82% 3 440 82% 

5 460 3 408 13% 3 408 13%  1  461 14% 3 408 14% 

6 207 3 440 6% 3 440 6%  10  217 6% 3 440 6% 

1
7

u
-1

8
u

 

1 0 0 - 0 -  -     -    - 0 - 

2 1708 3 439 50% 3 439 50%  53   1 761  51% 3 439 51% 

3 0 0 - 0 -  -    0 - 0 - 

4 2339 3 440 69% 3 440 68%  495  2 834 82% 3 440 82% 

5 486 3 375 14% 3 375 14%  1  487 14% 3 375 14% 

6 310 3 439 9% 3 439 9%  15  325 9% 3 439 9% 

 

10.5.2.5 Conclusie  

Door de reductie van het aantal beschikbare rijstroken op de Scheldelaan (2x1 i.p.v. 2x2), daalt de 

capaciteit. Op de meeste segmenten en tijdstippen leidt dit niet tot problemen. Zoals te verwachten 

valt, dragen segmenten 3 (ochtendspits) en segmenten 4 (avondspits) echter te veel verkeer, 

voornamelijk t.g.v. de toename door het werfverkeer.  

In een scenario A waarbij al het verkeer op de Scheldelaan tussen R2 en Project One over een 2x1 

moet, worden aanzienlijk negatieve effecten (-3) verwacht op dit segment. De hoeveelheid verkeer is 

te groot voor een 2x1.  

In een scenario B waarbij de Scheldelaan richting noord wordt afgesloten tussen R2 en Project One 

wordt weinig hinder verwacht. In dit scenario zal de aanlegfase van Project One geen bijkomende 

hinder veroorzaken (geen effect (0)). De afwikkeling van de kruispunten ter hoogte van de 

Scheldelaan worden hierbij niet in detail bestudeerd, omdat het niet mogelijk is om de impact op dat 

kruispunt correct in te schatten.  
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10.6 Ontwikkelingsscenario’s 

10.6.1 ECA 

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het Complex Project “Realisatie 

van extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen” (afgekort ECA). De 

doelstelling van het project is drieledig: extra containerbehandelingscapaciteit creëren, bijhorende 

industriële/logistieke terreinen ontwikkelen op het havenplatform en de aanleg van een multimodale 

ontsluiting tot op het hoofdverkeersnet. Op 31/01/2020 werd door de Vlaamse Regering het 

voorkeursbesluit genomen m.b.t. de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het 

Havengebied Antwerpen. Het Voorkeursbesluit werd aangevochten met een annulatieberoep bij de 

Raad van State. Hoewel nog geen arrest werd geveld, is het publiek gemaakt dat de Auditeur bij de 

Raad van State van oordeel is dat het voorkeursbesluit aangetast is door een onwettigheid en 

vernietigd moet worden.  

Volgens het gekozen voorkeursalternatief (alternatief 9) zal de realisatie van het complex project ECA 

voornamelijk zorgen voor bijkomende scheepvaart en zal de impact op bovenlokaal wegverkeer 

beperkt zijn. Volgende conclusie wordt getrokken m.b.t. wegverkeer:  

“Ook de impact op het hoger wegennet is in alle alternatieven in ontsluitingsscenario 1 en 

ontsluitingsscenario 2 zeer beperkt. Per alternatief zijn er maximaal 1 à 2 wegsegmenten 

waar een beperkt negatief effect wordt vastgesteld. Over het algemeen zien we dat vooral de 

R2 (die in beide referentiesituaties de minst belaste Scheldekruising op snelwegniveau is) 

bijkomend belast wordt. Door de reeds hoge belasting van de Kennedytunnel, kiest slechts 

een beperkt aandeel van het bijkomend verkeer voor deze route, waardoor de impact hier 

beperkt blijft.” (CP ECA p67) 

De toename op dat segment van de R2 is echter beperkt tot zo’n 50 à 150 PAE per spitsuur per 

richting. Die impact wordt pas verwacht na realisatie van een aantal infrastructuurprojecten i.k.v. ECA. 

Een duidelijke timing van deze werken en verwachte impact is niet bekend. Er wordt echter verwacht 

dat niet alle ingrepen gerealiseerd zullen zijn voor het einde van de aanlegfase van Project One.  

Dit ontwikkelingsscenario is weinig relevant voor de discipline Mobiliteit. 

10.6.2 Oosterweelverbinding 

Na overleg met Lantis blijkt dat de werfperiode voor Project One in sterke mate overlapt met deze van 

de werken die beheerd worden door Lantis. Het gaat dan om de werken aan de Antwerpse Ring, 

Oosterweel, Tijsmanstunnel… In dit hoofdstuk wordt daarom dieper ingegaan op de cumulatieve 

effecten van de verschillende werven. Er wordt daarbij gekeken naar de capaciteit van enkele 

wegvakken (R2, A12) en naar de gevolgen van wijzigingen in het verkeerspatroon.  

10.6.2.1 Beoordelingskader – Afwikkeling wegsegmenten en netwerk 

Omwille van de omvang van het project en de grote verkeersgeneratie tijdens de aanlegfase en de 

omvang van de werven van Lantis, wordt het verkeersnetwerk in een ruime omgeving bestudeerd.  

Daarom wordt gewerkt met het regionaal Verkeersmodel (rvm) Antwerpen, waarmee ook voor de 

werfperiode van Lantis verschillende scenario’s werden doorgerekend. De specifieke informatie rond 

de verkeersgeneratie van Project One wordt handmatig toegevoegd aan de referentiesituatie voor de 

werf van Lantis. Op basis van “expert judgment” wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke 

verkeerseffecten.   
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Voor de beoordeling wordt de I/C-verhouding – de verzadigingsgraad gebruikt. Deze geeft de 

verhouding weer tussen de te verwachten intensiteiten (in PAE per uur) en de capaciteit op een 

bepaald wegvak. Voor de beoordeling wordt enerzijds gekeken in welke mate de intensiteiten 

evolueren ten aanzien van de referentiesituatie. Tegelijk wordt gekeken of er een bepaalde 

grenswaarde wordt overschreden. Indien de I/C-verhouding kleiner is dan 80% wordt een vlotte 

doorstroming verwacht. Een I/C verhouding boven de 90% wordt als problematisch beschouwd. 

Onderstaand referentiekader wordt gehanteerd (zie tabel). Samenvattend kan gesteld worden dat als 

de toename in verkeer zorgt voor een verzadigingsgraad die boven 80% uitkomt, de beoordeling dan 

gradueel negatief is. 

 

Tabel 10-52: Beoordeling grenswaarden I/C verhouding – wegsegmenten – aanlegfase  

    

Toename verkeersintensiteiten 

(in PAE) 

Status 

quo 

Afname verkeersintensiteiten 

(in PAE) 

    >50% 20-50% 10-20% 5-10% <5% 5-10% 10-20% 20-50% >50% 

I/C-

verhouding 

toekomstige 

situatie 

>100% -3 -3 -3 -2 0 0 0 +1 +1 

90-

100% 
-3 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +2 

80-90% -2 -2 -1 -1 0 +1 +2 +3 +3 

<80% -1 -1 0 0 0 +1 +3 +3 +3 

 

10.6.2.2 Overzicht relevante werven Lantis 

Concreet zijn volgende relevante werken gepland i.k.v. de Oosterweelverbinding: 

• Werken aan Antwerpse Ring, start +/- 2022, duurtijd +/- 8jaar.  

• Capaciteit van de ring wordt gereduceerd met 1 rijstrook (= +/- 1 500 PAE/uur) richting zuid, 

over het volledige tracé vanaf Jozef Masurebrug tot aan de uitvoegstrook E313 (segment 52 

hierna);  

• Verkeer herverdeelt zich t.g.v. beperktere capaciteit. Verkeer van Nederland naar Linkeroever 

rijdt eerder via Liefkenshoektunnel i.p.v. Kennedytunnel. 

• Bouw Scheldetunnel, start 2021. 

• Scheldelaan wordt afgesloten t.h.v. kruispunt Kastelweg, enkel bestemmingsverkeer naar TPA 

mogelijk. Omleiding van het verkeer via OWS – Kastelweg.  

• Bouw 2de Tijsmanstunnel, momenteel in studiefase, nog geen timing m.b.t. uitvoering. 

• Werken Oosterweelknoop, gepland 2026-2027. 
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Figuur 10-34: Aanduiding capaciteitsreductie A12 tussen Jozef Masurebrug en uitvoegstrook E313 

10.6.2.3 Resultaten Verkeersmodel Ontwikkelingsscenario 

In kader van de bovengenoemde werken werden simulaties doorgerekend door het Vlaams 

Verkeerscentrum. In die simulaties wordt de impact van de verschillende werffases bestudeerd. Dat 

model gaat net zoals de eerder gebruikte modellen 2017 en 2030 uit van de bestaande modal split. 

De ambitieuze modal split 50/50 die wordt vooropgesteld door de Vervoerregio Antwerpen zit hier dus 

nog niet in.  

Onderstaande figuren zijn uitsnedes uit het verkeersmodel dat werd opgebouwd voor de werf van 

Lantis. Ze geven de verwachte intensiteiten op verschillende wegvakken weer. De cijfers geven 

PAE/uur, gebaseerd op het meest significante kwartier. Deze intensiteiten zijn dus worst case voor 

respectievelijk ochtend- en avondspits. In dit geval doen die zich voor tussen respectievelijk 7u-8u en 

tussen 17u-18u.  
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Figuur 10-35: Uitsnede model werf Lantis – ochtendspits – AMS  
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Figuur 10-36: Uitsnede model werf Lantis – avondspits – AMS  

 

10.6.2.4 Confrontatie werf Project One versus werf Lantis 

Om de impact van de werf Project One nu te kunnen inschatten, worden hieronder de intensiteiten 

voor de relevante wegsegmenten opgelijst. De nummering van de segmenten komt overeen met de 

eerder gebruikte nummering in voorliggend rapport. Telkens worden zowel de cijfers van het 

basismodel 2017 als het model Lantis getoond, zodat beide vergeleken kunnen worden.  

De verkregen cijfers van het model Lantis zijn een extrapolatie van het drukste kwartier. De specifieke 

cijfers voor 6u-7u, die in feite het meest relevant zijn voor het werfverkeer van Project One, werden 

dus niet aangeleverd. Uit onderstaande tabel blijkt dat in het model 2017 sommige wegvakken 

zwaarder belast worden tussen 6u-7u, terwijl andere wegvakken zwaarder belast worden tussen 7u-

8u.  

Echter geeft het gebruik van de cijfers tussen 7u-8u een goede referentie. De segmenten die volgens 

model 2017 zwaarder belast worden tussen 6u-7u hebben daarenboven volgens model Lantis ruim 

voldoende reservecapaciteit (segmenten 12 en 17), of verdienen ook met de gebruikte intensiteiten 

reeds extra aandacht (segmenten 7 en 11). Het gebruik van de extrapolatie van het drukste kwartier 

is dus te verantwoorden en voldoende representatief.  
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Voor de avondspits geldt dezelfde bedenking, met dat verschil dat het drukste kwartier effectief 

overeenkomt met het drukste tijdsinterval voor werf Project One (17u-18u).  

Onderstaande segmenten worden bestudeerd: 

• 7: A12 richting noord; 

• 8: A12 richting zuid;  

• 11: Tijsmanstunnel richting west;  

• 12: Tijsmanstunnel richting oost;  

• 17: Liefkenshoektunnel richting west;  

• 18: Liefkenshoektunnel richting oost; 

• 52: bijkomend segment, tussen Jozef Masurebrug en uitvoegstrook E313 richting zuid.  

• In dit segment zal de capaciteit gereduceerd zijn tijdens de werken aan de Antwerpse Ring. 

• Volgens de spreiding van het verkeer over het wegennet, aangeleverd door INEOS en 

toegelicht in § 10.3.2.1.7, kan verwacht worden dat zo’n 50% van het werfverkeer over dit 

segment zal rijden. 

 
Figuur 10-37: Spreiding personenverkeer over wegennet (Project One) – aanlegfase  

 

Voor beide modellen worden volgende cijfers gegeven: 

• (1): PAE model; 

• (2): Theoretische capaciteit model; 

• (3): Saturatie volgens model (PAE/CAP = (1)/(2)); 

• (4): Toename PAE door werf Project One; 

• (5): PAE model + PAE werf Project One; 

• (6): Saturatie werfverkeer (4)/(5). 
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Tabel 10-53: Overzicht intensiteiten en capaciteiten Ontwikkelingsscenario Oosterweel 

    Model 2017 Model Lantis 

  segment (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6
u

-7
u

 

7 3 321 3 971 84% 297 3 618 91% 4 370 3 971 110% 297 4 667 118% 

8 2 252 3 998 56% 15 2 267 57% 2 880 3 998 72% 15 2 895 72% 

11 2 773 4 274 65% 297 3 070 72% 3 390 4 274 79% 297 3 687 86% 

12 1 929 4 300 45% 16 1 945 45% 1 640 4 300 38% 16 1 656 39% 

17 1 705 4 300 40% 8 1 713 40% 2 060 4 300 48% 8 2 068 48% 

18 1 891 4 300 44% 129 2 020 47% 2 100 4 300 49% 129 2 229 52% 

52 7 006 8 000 88% 13 7 019 88% 5 100 6 500 78% 13 5 113 79% 

7
u

-8
u

 

7 3 118 3 676 85% 10 3 128 85% 4 370 3 676 119% 10 4 380 119% 

8 3 212 3 943 81% 26 3 238 82% 2 880 3 943 73% 26 2 906 74% 

11 2 554 4 211 61% 12 2 566 61% 3 390 4 211 81% 12 3 402 81% 

12 1 635 4 300 38% 28 1 663 39% 1 640 4 300 38% 28 1 668 39% 

17 1 496 4 254 35% 14 1 510 36% 2 060 4 254 48% 14 2 074 49% 

18 2 011 4 300 47% 7 2 018 47% 2 100 4 300 49% 7 2 107 49% 

52 7 073 8 000 88% 22 7 095 89% 5 100 6 500 78% 22 5 122 79% 

1
6

u
-1

7
u

 

7 2 491 3 821 65% 21 2 512 66% 2 830 3 821 74% 21 2 851 75% 

8 3 028 3 989 76% 195 3 222 81% 3 410 3 989 85% 195 3 605 90% 

11 2 682 4 247 63% 23 2 705 64% 2 460 4 247 58% 23 2 483 58% 

12 3 657 4 300 85% 197 3 853 90% 3 850 4 300 90% 197 4 047 94% 

17 3 091 4 284 72% 87 3 178 74% 2 720 4 284 63% 87 2 807 66% 

18 2 938 4 300 68% 12 2 950 69% 2 900 4 300 67% 12 2 912 68% 

52 6 956 7 466 93% 162 7 118 95% 5 100 5 966 85% 162 5 262 88% 

1
7

u
-1

8
u

 

7 2 599 3 535 74% 21 2 620 74% 2 830 3 535 80% 21 2 851 81% 

8 2 936 3 882 76% 293 3 228 83% 3 410 3 882 88% 293 3 703 95% 

11 2 595 3 861 67% 22 2 617 68% 2 460 3 861 64% 22 2 482 64% 

12 3 190 4 299 74% 294 3 484 81% 3 850 4 299 90% 294 4 144 96% 

17 2 960 3 902 76% 128 3 088 79% 2 720 3 902 70% 128 2 848 73% 

18 2 342 4 297 55% 11 2 353 55% 2 900 4 297 67% 11 2 911 68% 

52 6 986 6 857 102% 244 7 230 105% 5 100 5 357 95% 244 5 344 100% 

Hieruit blijkt dat voor de meeste segmenten de toename in verzadigingsgraad beperkt is en dat de 

kritische waarde van 80% niet wordt overschreden. Er zijn echter enkele belangrijke uitzonderingen: 

• Segment 7: Segment A12 richting Nederland, ten zuidoosten van knoop A12/R2 

• om 6u: stijging met 8% naar 118%: negatief effect (-2) 

• Aangezien de verkeersdrukte volgens het model 2017 hoger is tussen 6u-7u dan tussen 7u-

8u, is dit wellicht nog een lichte onderschatting. Echter zal de procentuele toename 

nagenoeg gelijk blijven, waardoor nog steeds een negatief effect (-2) verwacht wordt.  

• Segment 8: Segment A12 richting Antwerpen, ten zuidoosten van knoop A12/R2  

• om 16u: stijging met 5% naar 90%: beperkt negatief effect (-1) 

• Aangezien de verkeersdrukte volgens het model 2017 hoger is tussen 16u-17u dan tussen 

17u-18u, is dit wellicht nog een lichte onderschatting. Echter zal de procentuele toename 

nagenoeg gelijk blijven, waardoor nog steeds een beperkt negatief effect (-1) verwacht 

wordt.  
• om 17u: stijging met 7% naar 95%: beperkt negatief effect (-1)  
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• Segment 11: Tijsmanstunnel richting Gent (richting West) 

• om 6u: stijging met 7% naar 86%: beperkt negatief effect (-1) 

• Aangezien de verkeersdrukte volgens het model 2017 hoger is tussen 6u-7u dan tussen 7u-

8u, is dit wellicht nog een lichte onderschatting. Echter zal de procentuele toename 

nagenoeg gelijk blijven, waardoor nog steeds een beperkt negatief effect (-1) verwacht 

wordt.  

• Segment 12: Tijsmanstunnel richting Antwerpen (richting Oost) 

• om 16u: stijging met 4% naar 94%: verwaarloosbaar effect (0) 

• Aangezien de verkeersdrukte volgens het model 2017 hoger is tussen 16u-17u dan tussen 

17u-18u, is dit wellicht nog een lichte onderschatting. Echter zal de procentuele toename 

nagenoeg gelijk blijven, waardoor nog steeds een verwaarloosbaar effect (0) verwacht 

wordt.  

• om 17u: stijging met 6% naar 96%: beperkt negatief effect (-1) 

• Segment 52: A12 richting zuid tussen Jozef Masurebrug en uitvoegstrook naar E313 (richting zuid) 

• om 17u: stijging van 5% naar 100%: beperkt negatief effect (-1) 

Milderende en flankerende maatregelen i.f.v. de verkeersafwikkeling zijn mogelijk en worden 

besproken in § 10.7.3.  

10.6.2.5 Conclusie  

Door de afname in capaciteit op A12 richting Merksem, zal een groot deel van de verkeersstromen op 

de Antwerpse Ring verschuiven. Een aanzienlijk deel hiervan zal via A12 naar Tijsmanstunnel en 

Liefkenshoektunnel rijden, waardoor er op segment 7 meer verkeer verwacht kan worden in de 

ochtendspits. Die verschuiving is zodanig groot, dat het bestudeerde wegsegment verzadigd zal zijn. 

(negatief effect -2). 

Omgekeerd zullen er zich in de avondspits problemen voordoen ten gevolge van de reductie van de 

capaciteit op het segment A12 richting zuiden (segment 52). Ruim 50% van het werfverkeer van 

Project One wordt verwacht die route te volgen, wat ertoe zal leiden dat ook dit wegvak verzadigd 

geraakt (segment 52). De procentuele toename is echter beperkt, waardoor een beperkt negatief 

effect (-1) verwacht wordt.  

Ook op segment 8 wordt in de gehele avondspits 16u-18u een beperkt negatief effect (-1) verwacht. 

Volgens het model Lantis wordt er ook op dit segment een aanzienlijke verkeerstoename verwacht, 

waar het werfverkeer van Project One nog bij opgehoogd dient te worden.  

Ook in de Tijsmanstunnel (segment 11 in ochtendspits en segment 12 in avondspits) wordt telkens 

een beperkt negatief effect (-1) verwacht. Door de werf van Lantis wordt op de R2 een toename van 

verkeer verwacht, waar respectievelijk het toekomende en het vertrekkende werfverkeer van Project 

One nog zal bijkomen.  
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10.7 Aanbevelingen, milderende maatregelen en flankerende maatregelen 

In onderstaand overzicht worden aanbevelingen (wenselijk), milderende en flankerende maatregelen voorgesteld. Telkens wordt aangegeven voor welk 

negatief effect de maatregel wordt voorgesteld, of hij al dan niet noodzakelijk of eerder wenselijk is en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering/organisatie 

van de maatregel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen organisatorische maatregelen en infrastructurele maatregelen. 

Flankerende maatregelen omvatten mogelijke ingrepen aan de wegenis die voornamelijk de verkeersveiligheid en de doorstroming op en rond de 

Scheldelaan in het algemeen ten goede kunnen komen. Het zijn maatregelen die sterk afhankelijk zijn van de ambities van de wegbeheerder en die Project 

One op zichzelf niet kan realiseren. 

10.7.1 Milderende en flankerende maatregelen – aanlegfase  

De maatregelen opgenomen in § 10.3.1. Maatregelen vanuit Project One – aanlegfase” zijn hier ook van toepassing en moeten gedurende de aanlegfase 

zoveel mogelijk geïmplementeerd worden.  

Tabel 10-54: Milderende en flankerende maatregelen aanlegfase 

Maatregel Invloed op welk negatief effect Type maatregel Verantw. 

Monitoring van parallel lopende werven en actuele 

verkeerssituaties in functie van een betere sturing van het 

werfverkeer. Zo kan het op bepaalde momenten 

interessanter zijn om complex 11 te gebruiken in het kader 

van ontlasting van complex 12 en de kruispunten R2. 

Hiervoor zal voorafgaand aan en tijdens de aanlegfase 

overleg zijn met de betrokken overheden, o.a. op 

tweewekelijks Impactmanagement en op wekelijks stedelijk 

coördinatieoverleg.  

Verkeersafwikkeling wegsegmenten  

Verkeersafwikkeling kruispunten R2 x 

Scheldelaan 

Noodzakelijke 

milderende 

organisatorische 

maatregel 

Project One in 

overleg met 

Lantis, AWV, 

PoA, stad 

Antwerpen 

Duidelijke signalisatie voor werfverkeer. Mogelijk 

dynamische signalisatie in functie van sturing verkeer. 

- Signalisatie openbare weg 

Verkeersafwikkeling wegsegmenten  Noodzakelijke 

milderende 

Project One 

AWV 
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Maatregel Invloed op welk negatief effect Type maatregel Verantw. 

- IOB gaat in overleg met bevoegde diensten over 

mogelijkheid tot dynamische signalisatie in functie van 

sturing verkeer. 

Verkeersafwikkeling kruispunten R2 x 

Scheldelaan 

Verkeersveiligheid fietsers 

infrastructurele 

maatregel 

Verdere initiatieven ter stimulering van collectief vervoer, 

door aannemers bijvoorbeeld contractueel te verplichten 

om arbeiders per bus/waterbus/minibus naar de werf te 

brengen.  

Verkeersafwikkeling wegsegmenten  

Verkeersafwikkeling kruispunten R2 x 

Scheldelaan 

Noodzakelijke 

milderende 

organisatorische 

maatregel 

Project One 

Implementatie van duurzaam transport op de werfsite 

(poolfietsen, elektrische voertuigen,…).  
Verkeersafwikkeling kruispunten Scheldelaan Wenselijk Project One 

Monitoring van modi en gebruik van de parkeerplaatsen, 

met mogelijkheid tot bijsturing van beschikbare plaatsen 

ten voordele van meer duurzame modi (bijvoorbeeld 

gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolen). 

Parkeren personenwagens Wenselijk Project One 

Gefaseerd aanbieden van parkeerplaatsen op noordelijke 

werfzone, afhankelijk van de noodzaak van het project.  
Parkeren personenwagens Wenselijk Project One 

Periodieke en transparante communicatie rond de werken 

naar werknemers. 
 Wenselijk Project One 

Werken met aangepaste shiften, teneinde de spitsperiodes 

te vermijden.  

Verkeersafwikkeling wegsegmenten  

Verkeersafwikkeling kruispunten R2 x 

Scheldelaan 

Noodzakelijke 

milderende 

infrastructurele 

maatregel 

Project One 
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Maatregel Invloed op welk negatief effect Type maatregel Verantw. 

Scheiding van gemotoriseerd verkeer en actieve 

weggebruikers op de bedrijfssites, bijvoorbeeld door het 

voorzien van een parallel fietspad tussen Scheldelaan en 

interne ontsluitingsweg, waardoor fietsers niet in conflict 

komen met gemotoriseerd verkeer. 

Verkeersveiligheid fietsers 

Noodzakelijke 

milderende 

infrastructurele 

maatregel 

Project One 

Beveiligen van kruispunten langs Scheldelaan; 

• Beveiligen van het kruispunt Gunvor door middel van 

VRI. Hiervoor wordt reeds een ontwerp besproken met 

AWV, teneinde voorafgaand aan de 

vergunningsaanvraag reeds een 

samenwerkingsovereenkomst te hebben over de 

uitvoering en financiering. De VRI wordt geïnstalleerd 

voor aanvang van de aanlegfase.  

• Correct uitvoeren van markeringen en signalisatie i.f.v. 

van betere leesbaarheid 

Verkeersveiligheid fietsers 

Verkeersveiligheid gemotoriseerd verkeer 

Verkeersafwikkeling wegsegmenten 

Verkeersafwikkeling kruispunten 

Flankerende 

infrastructurele 

maatregel 

Project One, in 

overleg met 

AWV 

Optimalisatie kruispunten Scheldelaan x R2. Bijvoorbeeld 

voorzien van extra opstelstroken bij kruispunt 

Scheldelaan x R2-Oost. 

Verkeersafwikkeling wegsegmenten 

Verkeersafwikkeling kruispunten 

Flankerende 

infrastructurele 

maatregel 

AWV 
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10.7.2 Aanbeveling, milderende maatregelen en flankerende maatregelen – exploitatiefase  

Tabel 10-55: Aanbeveling, milderende en flankerende maatregelen exploitatiefase 

Maatregel Invloed op welk negatief effect Type maatregel Verantw. 

Verdere initiatieven ter stimulering van fietsverkeer, 

collectief vervoer, carpoolen,… in functie van een meer 

duurzame modal split woon-werkverkeer. Ter vergelijking 

wordt gewezen op de modal split die in Vlaanderen geldt 

voor woon-werkverkeer. 60% maakt daarvoor gebruik van 

de wagen als bestuurder, terwijl dit bij Project One 

volgens conservatieve inschatting nog 64% zal zijn. Om 

die ambitie van 60% te behalen worden verschillende 

initiatieven verder bestudeerd:  

1.Implementatie van mobiliteitsbudget 

2.Uitrollen van carpool platform 

3.Organisatie van bewustwordingsacties 

4.Stimuleren van het gebruik van de Ibus 
 

Verkeersafwikkeling kruispunten R2 x 

Scheldelaan 

Noodzakelijke 

milderende 

organisatorische 

maatregel 

Project One 

Monitoring van modi en gebruik van de parkeerplaatsen, 

met mogelijkheid tot bijsturing van beschikbare plaatsen 

ten voordele van meer duurzame modi. 

Parkeren personenwagens Wenselijk Project One 

Beveiligen van de inrit Vesta (met andere 

kruispuntconfiguratie) ter bevordering van de 

leesbaarheid en verkeersveiligheid. 

Verkeersveiligheid fietsers 

Verkeersveiligheid gemotoriseerd verkeer 

Flankerende 

infrastructurele 

maatregel 

Project One, in 

overleg met 

AWV 
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Maatregel Invloed op welk negatief effect Type maatregel Verantw. 

Correct uitvoeren van markeringen en signalisatie i.f.v. 

van betere leesbaarheid. 

Verkeersveiligheid fietsers 

Verkeersafwikkeling wegsegmenten 

Flankerende 

infrastructurele  

maatregel 

Project One, in 

overleg met 

AWV 

Optimalisatie kruispunten Scheldelaan x R2. Bijvoorbeeld 

voorzien van extra opstelstroken bij kruispunt 

Scheldelaan x R2-Oost.  

Verkeersafwikkeling kruispunten Scheldelaan 

x R2 

Verkeersafwikkeling wegsegmenten  

Flankerende 

infrastructurele 

maatregel 

AWV 
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10.7.3 Milderende en flankerende maatregelen – cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s  

10.7.3.1 Cumulatieve effecten van nutswerken Elia en Waterlink  

Tabel 10-56: Milderende en flankerende maatregelen cumulatieve effecten van nutswerken Elia en Waterlink 

Maatregel Invloed op welk negatief effect Type maatregel Verantw. 

Werfverkeer uit regio Antwerpen en Vlaanderen beperken. 

Dit wordt meegegeven tijdens de contractbesprekingen, 

om zoveel mogelijk groepsaccomodatie ten noorden of 

westen van de site te voorzien.  

Afwikkeling wegsegmenten tijdens werffase 

Elia 
Wenselijk Project One 

Werfverkeer ook vanuit het noorden laten toekomen (A12 

– afrit 11 Zandvliet – noordelijk deel Scheldelaan – 

scenario B). 

Afwikkeling wegsegmenten tijdens werffase 

Elia 

Milderende 

maatregel 
Project One 

Inzetten op personentransport via het water, met 

bijvoorbeeld de Waterbus of eigen initiatieven. 

Afwikkeling wegsegmenten tijdens werffase 

Lantis 

Positieve modal split 

Wenselijk Project One 

 

10.7.3.2 Ontwikkelingsscenario Oosterweel 

Om de verwachte hinder tijdens de werken aan de Antwerpse Ring en Oosterweel te beperken, werkt Lantis aan een uitgebreid Minder Hinder-plan. Dit plan 

stoelt vooral op het aanbieden van alternatieven voor personenwagenverkeer, door bijvoorbeeld het verder uitbouwen van fietsnetwerken, het vergroten van 

het aanbod P&R in de ruime omgeving rond Antwerpen en het optimaliseren en uitbreiden van het aanbod openbaar vervoer. Op die manier hoopt Lantis 

tijdens de werffase zo’n 1 500 PAE van het hoofdwegennet te halen, zodat de beschikbare capaciteit in die periode volstaat.  

Het huidige Minder Hinder-plan is echter nog niet finaal en dus is het nog niet 100% zeker wat wel en niet gerealiseerd zal worden.  
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Tabel 10-57: Milderende en flankerende maatregelen ontwikkelingsscenario Oosterweel 

Maatregel Invloed op welk negatief effect Type maatregel Verantw. 

Inzetten op collectieve verplaatsingen voor alle 

werknemers tijdens werf. Dit omvat carpoolen, gebruik 

Waterbus/I-bus/Fietsbus, enz.  

Afwikkeling wegsegmenten tijdens werffase 

Lantis 

Positieve modal split 

Wenselijk Project One 

Aantakken op de P&R’s die door Lantis i.k.v. Oosterweel 

gebouwd worden. Deze komen op interessante locaties in 

ruime omgeving van projectgebied Project One. IOB kan 

bijkomende shuttle bussen inzetten vanaf deze 

parkeerzones, om het individuele personenverkeer tot op 

de site verder te beperken.  

Afwikkeling wegsegmenten tijdens werffase 

Lantis 

Verkeersafwikkeling kruispunten R2 x 

Scheldelaan 

Afwikkeling wegsegmenten Scheldelaan 

Verkeersveiligheid alle weggebruikers 

Noodzakelijke 

milderende 

organisatorische 

maatregel 

Project One 

Lantis 

Werfverkeer via regio Antwerpen en de Antwerpse 

hoofdwegen (R0, A12, R2) beperken.  

Afwikkeling wegsegmenten tijdens werffase 

Lantis 
Wenselijk Project One 

Tijsmanstunnel vermijden tijdens werffase door 

werfverkeer eerder via complex 11-Zandvliet en 

Scheldelaan te laten rijden.  

Afwikkeling wegsegmenten tijdens werffase 

Lantis 

Verkeersafwikkeling kruispunten R2 x 

Scheldelaan 

Wenselijk Project One 

Inzetten op personentransport via het water, met 

bijvoorbeeld de Waterbus of eigen initiatieven. 

Afwikkeling wegsegmenten tijdens werffase 

Lantis 

Positieve modal split 

Wenselijk Project One 
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10.8 Besluit  

De effecten ten aanzien van de mobiliteit afkomstig van Project One werden in dit hoofdstuk in kaart 

gebracht. Zowel de effecten van de aanlegfase als van de exploitatiefase werden behandeld.  

10.8.1 Aanlegfase  

Volgende effecten worden vastgesteld voor de aanlegfase:  

• Verkeersveiligheid (voor de verschillende vervoermodi) 

• Voetgangers: verwaarloosbaar effect (0) 

• Doorgaand fietsverkeer t.h.v. inrit Gunvor: beperkt negatief effect (-1) 

• Lokale fietsoversteken: beperkt negatief effect (-1) 

• Fietsers op toeritten Gunvor, Vesta: beperkt negatief effect (-1) 

• Gemotoriseerd verkeer: verwaarloosbaar effect (0) 

• Gemotoriseerd verkeer – afwikkeling wegennet 

• Voor de meeste segmenten: verwaarloosbaar of geen effect (0) 

• Op enkele segmenten (Liefkenshoektunnel + Tijsmanstunnel, A12 richting Nederland): beperkt 

negatief effect (-1) 

• Gemotoriseerd verkeer – afwikkeling kruispunten 

• Op de meeste kruispunten: verwaarloosbaar of geen effect (0) 

• Op kruispunt Gunvor x Scheldelaan: negatief effect (-2) 

• Op kruispunt R2 x Scheldelaan West in avondspits: beperkt negatief (-1) 

• Op kruispunt R2 x Scheldelaan Oost in avondspits: aanzienlijk negatief effect (-3) 

• Gemotoriseerd verkeer – parkeren personenwagens: verwaarloosbaar of geen effect (0) 

• Gemotoriseerd verkeer – parkeren vrachtwagens: verwaarloosbaar of geen effect (0) 

 

De voorgestelde milderende en flankerende maatregelen worden besproken in § 10.7.1.  

De aanlegfase voor Project One is ingrijpend en zal over verschillende jaren lopen. Ongetwijfeld zal 

er extra druk komen op het wegennet. Project One is zich hiervan bewust en is daarom reeds in een 

vroeg stadium gestart met de planning en organisatie van dit werk. Vanuit een duurzame strategie zal 

getracht worden om zoveel mogelijk onnodige verplaatsingen te vermijden door pre-assemblage van 

bouwonderdelen en het transport van grote gehelen over water. Ook “kleinere onderdelen” worden 

eerst verzameld op “marshalling yards” om vervolgens gegroepeerd naar de site te worden gebracht.  

Project One werkt daarenboven aan een plan om de vele arbeiders die op de site zullen werken zo 

veel mogelijk collectief op de werfsites te krijgen. Aangezien de verschillende aannemingspartijen op 

dit moment nog niet gekend zijn, is hier nog geen volledig zicht op en wordt veiligheidshalve nog 

gerekend met een groot aandeel individueel vervoer. Project One zal dit aspect opnemen in de 

contractbespreking met aannemers en zal de vinger aan de pols houden voor wat betreft parallel 

lopende werven en tijdelijke verkeerssituaties. Verdere periodieke afstemming met AWV, 

Havenbedrijf Antwerpen en Lantis blijft noodzakelijk in de toekomst. 

Toekomend werfverkeer wordt zoveel mogelijk op één centrale locatie (noordelijke werfzone) 

opgevangen en vervolgens collectief naar de zuidelijke werflocatie gebracht. Het plan en de 

organisatie van deze ontvangstzone en centrale parking is reeds uitgewerkt en zal verder worden 

geoptimaliseerd. Belangrijk zijn de duidelijke en gescheiden stromen voor de verschillende modi: 

voetgangers en fietsers, bussen, auto’s, vrachtverkeer.  

  



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

10-114 

Hoewel er reeds wordt ingezet op collectief transport van arbeiders (gebruik van bussen en 

minibusjes), blijft het aantal bijkomende voertuigen tijdens de piek van de aanlegfase dermate groot 

dat ze een wezenlijke impact zullen hebben op de afwikkeling van enkele wegsegmenten. In de 

Liefkenshoektunnel (R2) en op de A12 richting Nederland zal dat leiden tot een beperkt negatief 

effect (-1).  

Daarnaast zullen enkele kruispunten zwaarder belast worden. Op de meeste kruispunten zal er nog 

ruim voldoende capaciteit zijn om het bijkomende verkeer af te wikkelen. Op het kruispunt R2 x 

Scheldelaan West wordt zo een beperkt negatief effect (-1). Op het kruispunt met de inrit Gunvor 

wordt een negatief effect (-2) verwacht. Dit kruispunt zal dan ook ingericht worden met 

verkeerslichten, waardoor de afwikkeling beter gestuurd en beveiligd kan worden. Op die manier 

wordt nog een beperkt negatief effect (-1) verwacht. Voor dit kruispunt wordt een apart rapport 

opgemaakt (zie Bijlage 4.22). 

Op het kruispunt R2 x Scheldelaan Oost zal dit zelfs een aanzienlijk negatief effect (-3) opleveren. Dit 

kruispunt kent anno 2021 reeds een hoge verzadigingsgraad, waardoor zelfs een kleine toename tot 

verkeerscongestie zal zorgen. Tijdens de gehele aanlegfase zijn de toenames aanzienlijk en worden 

verzadigingsgraden van >100% verwacht.  

Zoals eerder vermeld, wordt maximaal ingezet op collectief vervoer bij de aannemers en sturen van 

verkeer over de meest wenselijke routes. Daarenboven wordt best rekening gehouden met de 

klassieke spitsuren bij het opmaken van de werkregimes. Idealiter komen werknemers aan voor de 

ochtendspits en vertrekken ze opnieuw in de vroege namiddag. Op die manier kunnen pieken in het 

verkeer vermeden worden. Op die manier kan het effect gemilderd worden tot een negatief effect (-2). 

Bijkomend zijn er flankerende maatregelen mogelijk, zoals het optimaliseren van de kruispunten R2 x 

Scheldelaan. Dergelijke ingrepen bieden kansen voor de Scheldelaan in zijn geheel en bevinden zich 

op wegenis van AWV en kunnen dus niet door Project One zelf gerealiseerd worden. Verdere 

(periodieke) afstemming met AWV, het Havenbedrijf en Lantis blijft noodzakelijk in de toekomst. 

Op vlak van parkeren worden geen effecten (0) verwacht, noch voor personenwagens, noch voor 

vrachtwagens.  

In termen van verkeersveiligheid worden wel beperkt negatieve effecten (-1) verwacht. Dit zowel voor 

doorgaande fietsers, als fietsers over de lokale oversteken op de verschillende bedrijfstoeritten. Ook 

hiervoor worden reeds een aantal maatregelen getroffen, zoals het beperken van transporten over de 

weg (door in te zetten op transport via scheepvaart), door het bundelen van veel kleine vrachten tot 

enkele grote vrachtwagens (door te werken met marshalling yards), door het vermijden van 

vrachttransporten tijdens de spitsuren. Desondanks wordt nog een beperkt negatief (-1) verwacht op 

vlak van verkeersveiligheid.  

Op Scheldelaan zijn nog een aantal optimalisaties mogelijk om het verkeer veiliger en vlotter te laten 

verlopen. Deze worden besproken in § 10.7.1. 

Voor de effectbeoordeling van de werf Project One parallel met de werf van Lantis wordt verwezen 

naar § 10.6.2.   
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10.8.2 Exploitatiefase  

Volgende effecten worden vastgesteld voor de exploitatiefase:  

• Verkeersveiligheid (voor de verschillende vervoermodi) 

• Doorgaand fietsverkeer: verwaarloosbaar effect (0) 

• Lokale fietsoversteken: beperkt negatief effect (-1) 

• Fietsers op toerit Vesta: beperkt negatief effect (-1)  

• Gemotoriseerd verkeer t.h.v. inrit Vesta: beperkt negatief effect (-1) 

• Gemotoriseerd verkeer – afwikkeling kruispunten  

• Op de meeste kruispunten: verwaarloosbaar of geen effect (0) 

• T.h.v. kruispunt Project One (inrit Vesta): beperkt negatief (-1) 

• Voor kruispunt R2-Oost; beperkt negatief effect (-1) 

• Gemotoriseerd verkeer – parkeren personenwagens: verwaarloosbaar effect (0) 

• Gemotoriseerd verkeer – parkeren vrachtwagens: verwaarloosbaar of geen effect (0) 

 

De voorgestelde milderende en flankerende maatregelen worden besproken in § 10.7.2.  

Tijdens exploitatiefase zullen de effecten op mobiliteit een stuk beperkter zijn vergeleken met de 

aanlegfase. Het aantal verwachte voertuigen, zowel voor personen als vracht, zal dan een stuk 

kleiner zijn. Op de bestudeerde wegsegmenten worden daarom geen effecten (0) verwacht. Op het 

kruispunt R2 x Scheldelaan Oost wordt wel een beperkt negatief effect (-1) verwacht, aangezien dit 

kruispunt in de huidige situatie reeds quasi verzadigd is. Het project 2de Tijsmanstunnel kan hier in de 

toekomst soelaas brengen. Daarnaast zal het kruispunt met inrit naar Project One (inrit Vesta) sterker 

belast worden. Er wordt daar eveneens een beperkt negatief effect (-1) verwacht in termen van 

afwikkeling.  

Project One zal daarom verder inzetten op een duurzamere modal split. Daarmee beperken ze niet 

enkel de uitstoot, maar zal ook de doorstroming op de inritten en kruispunten minder gehinderd 

worden. De voorgestelde flankerende maatregelen rond optimalisaties in aanlegfase kunnen ook 

tijdens exploitatiefase nog steeds een positief effect hebben voor Project One en de Scheldelaan in 

zijn geheel.  

Door de toename van het verkeer wordt momenteel een verwaarloosbaar effect (0) verwacht op vlak 

van verkeersveiligheid voor doorgaande fietsers. Voor lokale fietsoversteken wordt wel een beperkt 

negatief effect (-1) verwacht. Er worden echter in ontwerp een aantal stappen gezet die mogelijk 

zullen maken het totale verkeerssysteem te verbeteren.  

De toename van verkeer op de inrit Vesta (niet-lichtengeregeld) wordt als ongunstig geëvalueerd, 

aangezien er op die manier meer onbeveiligde conflicten tussen (zware) voertuigen en fietsers 

ontstaan (beperkt negatief effect (-1)).  

In termen van parkeeraanbod voor personenwagens wordt een verwaarloosbaar effect (0) verwacht. 

Door het werken met een overflow parking (160 parkeerplaatsen) die enkel gebruikt kan worden bij 

uitzonderlijke gelegenheden, zal de gemiddelde parkeerbezetting zo’n 87% zijn. Dit is ideaal. De 

overflow parking laat toe om uitzonderlijke parkeervraag eveneens op te vangen en parkeerdruk op 

de omgeving te vermijden.  

Voor het parkeren door vrachtwagens wordt geen effect (0) verwacht t.h.v. de inrit Vesta.  

Op de Scheldelaan zijn nog een aantal optimalisaties mogelijk om het verkeer veiliger en vlotter te 

laten verlopen. Deze worden in § 10.7.2 besproken.  
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10.8.3 Cumulatieve effecten 

10.8.3.1 Cumulatieve effecten – aanleg kaaimuur  

De piekperiode in absolute PAE van Project One situeert zich in maand 76 – maart 2025. Het verkeer 

gegenereerd door de werken aan de kaaimuur gecumuleerd met het werfverkeer van Project One 

blijven steeds onder de maximale PAE in maand 76, dewelke bestudeerd wordt in dit MER om de 

effecten tijdens de aanlegfase in te schatten. Vermoedelijk zal de piek in werfverkeer voor de 

kaaimuur zich echter al vroeger in de tijd manifesteren en dus nog minder overlap hebben met de 

opbouw richting de piek in het werfverkeer van Project One. Er wordt dus een verwaarloosbaar effect 

(0) verwacht.  

10.8.3.2 Cumulatieve effecten – nutswerken ELIA en Waterlink 

Tijdens de geplande nutswerken van Elia en Waterlink zal er wel aanzienlijke hinder verwacht worden 

voor een periode van een half jaar. Er worden 2 scenario’s bestudeerd.  

Een scenario A waarbij verkeer op 2x1 moet i.p.v. op 2x2. In dit scenario kunnen aanzienlijke 

negatieve effecten (-3) verwacht worden. Door de reductie van het aantal beschikbare rijstroken op 

de Scheldelaan (2x1 i.p.v. 2x2), daalt de capaciteit. Op de meeste segmenten en tijdstippen leidt dit 

niet tot problemen. Zoals te verwachten valt, dragen segmenten 3 (ochtendspits) en segmenten 4 

(avondspits) echter te veel verkeer, voornamelijk t.g.v. de toename door het werfverkeer.  

Een scenario B waarbij de noordelijke rijrichting volledig wordt gesloten tussen R2 en Project One. 

Verkeer zal dus op een volledig andere manier gerouteerd worden, waarbij al het werfverkeer via 

complex 11-Zandvliet zal rijden. Al het vertrekkende verkeer zal via complex 12-R2 rijden. In dit 

scenario zal de aanlegfase van Project One geen bijkomende hinder veroorzaken (geen effect (0)). 

De afwikkeling van de kruispunten ter hoogte van R2 worden hierbij niet in detail bestudeerd, omdat 

het niet mogelijk is om de impact op dat kruispunt correct in te schatten.  

10.8.4 Ontwikkelingsscenario’s 

Er werden twee ontwikkelingsscenario’s besproken in kader van dit MER. Op vlak van mobiliteit 

worden geen bijkomende negatieve effecten verwacht die gerelateerd aan het ECA.  

10.8.4.1 Ontwikkelingsscenario – ECA  

Voor het project ECA worden wel significante verkeerstoenames verwacht, maar deze zullen zich pas 

na de realisatie van het project Project One manifesteren. De verwachte verkeerstoenames van 

Project One tijdens de exploitatiefase zijn niet van die aard dat er negatieve interferenties verwacht 

worden.  
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10.8.4.2 Ontwikkelingsscenario – Oosterweel 

De werken in kader van Oosterweel, in beheer van Lantis, leiden daarentegen wel tot nadelige 

effecten. Door de afname in capaciteit op A12 richting Merksem, zal een groot deel van de 

verkeersstromen op de Antwerpse Ring verschuiven. Een aanzienlijk deel hiervan zal via A12, 

Tijsmanstunnel en Liefkenshoektunnel naar Linkeroever rijden, om file richting Kennedytunnel te 

vermijden.  

Daardoor wordt er in de ochtendspits meer verkeer verwacht op de A12 richting Tijsmanstunnel. Die 

verschuiving is zodanig groot, dat het bestudeerde wegsegment verzadigd zal zijn. Het bijkomende 

werfverkeer voor Project One zal die verzadiging alleen maar versterken (negatief effect (-2)). Dat 

betekent ook dat het werfverkeer zelf mee in file zal staan. 

Omgekeerd zullen er zich in de avondspits problemen voordoen ten gevolge van de reductie van de 

capaciteit op het segment A12 richting Merksem (segment 52). Ruim 50% van het werfverkeer van 

Project One wordt verwacht die route te volgen, wat ertoe zal leiden dat ook dit wegvak verzadigd 

geraakt. Een beperkt negatief effect (-1) wordt verwacht.  

Ook in de avondspits (16u-18u) wordt volgens het model Lantis een aanzienlijke verkeerstoename 

verwacht op A12 vanaf Tijsmanstunnel richting Antwerpen. Het werfverkeer van Project One komt 

hier dan nog bij en zal leiden tot een beperkt negatief effect (-1) op dat wegsegment.  

Hetzelfde gebeurt in de Tijsmanstunnel (ochtendspits richting Gent, avondspits richting Antwerpen). 

Door de werf van Lantis wordt op de R2 een toename van verkeer verwacht, waar respectievelijk het 

toekomende en het vertrekkende werfverkeer van Project One nog zal bijkomen. Ook dit leidt telkens 

tot een beperkt negatief effect (-1). 
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11 BIODIVERSITEIT 

11.1 Afbakening van het studiegebied 

Algemeen zijn de effecten met betrekking tot biodiversiteit gebonden aan de biotopen en de invloeden 

op de water-, de bodem- en de luchtkwaliteit en op het geluidsklimaat. De invloedssfeer voor deze 

discipline wordt dus bepaald door de grootste invloedssfeer voor één van de hogervermelde 

milieucompartimenten, rekening houdend met de relevante effectgroepen of scope. 

In eerste instantie wordt het studiegebied ruim afgebakend met een straal van 20 km van de rand van 

de perceelsgrenzen. Deze ruime contour wordt veroorzaakt door de invloedsfeer van de verzurende 

en vermestende deposities, zoals bepaald in de luchtmodellering. Dit wordt voorgesteld op 

onderstaande figuur. 

 
Figuur 11-1: Studiegebied discipline biodiversiteit 

11.2 Methodologie 

11.2.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

De beschrijving van de referentiesituatie gebeurt op twee niveaus: 

1.beschrijving van de belangrijkste natuurwaarden in de aandachtsgebieden binnen het studiegebied; 

2.beschrijving van de zones met natuurwaarde binnen het projectgebied. 

Onder aandachtsgebieden vallen zones die hoog gewaardeerd worden ten aanzien van 

natuurbehoud binnen het studiegebied, dit zijn de: 

• Vogel- en Habitatrichtlijngebieden; 

• Ramsargebieden; 

• gebieden behorende tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN); 

• natuurreservaten. 
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Concreet gaat het hier om: 

• de Schelde (deelgebied 57 van het Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-

estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’).  

• het Galgenschoor dat naast Vogelrichtlijngebied (BE2301336 ‘Schorren en polders van de 

Beneden Schelde’) en Habitatrichtlijngebied (BE2300006 ‘Schelde- en Durme-estuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent’, deelgebied 37) ook is afgebakend als grote eenheid natuur (GEN) 

binnen het Vlaams ecologisch netwerk (‘Slikken en schorren langsheen de Schelde’) en als erkend 

natuurreservaat (‘Groot Buitenschoor en Galgenschoor’). Het Galgenschoor maakt eveneens deel 

uit van het Ramsar gebied ‘De Schorren te Doel (Beveren), het Galgenschoor te Lillo (Antwerpen) 

en het Groot Buitenschoor te Zandvliet (Antwerpen)’. 

• De Kalmthoutse Heide die afgebakend is als Habitatrichtlijngebied (BE2100015) en 

Vogelrichtlijngebied (BE2100323). 

• ‘De Kuifeend’ en de ‘Ettenhovense polder’ maken deel uit van het Vogelrichtlijngebied BE2301336 

‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’. 

• het Opstalvallei-gebied, gelegen aan de overzijde van het Kanaaldok, is deels erkend 

natuurreservaat en maakt deel uit van het VEN-gebied ‘De Kuifeend’. 

• delen van de permanente ecologische infrastructuur afgebakend in het kader van het RUP van de 

Antwerpse haven: de zone naast de Havenlaan – N163 en de spoorlijn (ten westen van het 

projectgebied). Dit gebied grenst aan het projectgebied. 

Daarnaast worden ook volgende gebieden in Nederland beschouwd: 

• Westerschelde en Saeftinghe (Vogel- en Habitatrichtlijngebied) 

• Oosterschelde (Vogel- en Habitatrichtlijngebied) 

• Markiezaat- en Zoommeer (Ramsargebied) 

• Brabantse Wal (Vogel- en Habitatrichtlijngebied) 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Natura 2000 gebieden in Vlaanderen en Nederland, en 

de VEN-gebieden in Vlaanderen wordt eveneens verwezen naar de respectieve passende 

beoordelingen (§ 11.9 en § 11.10) en de verscherpte natuurtoets (§11.8).  

De beschrijving van de natuurwaarden in de aandachtsgebieden gebeurt aan de hand van de 

beschikbare literatuur met betrekking tot deze gebieden (onder meer rapporten met de specifieke 

instandhoudingsdoelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, gegevens van de 

watervogeltellingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) en specifieke 

onderzoeksrapporten aangaande de fauna en flora van het Schelde-estuarium en het projectgebied 

(onderzoeksrapporten van het INBO, Natuurpunt, UGent). Zie Bijlage 7.6 voor de relevante 

instandhoudingsdoelstellingen.  

Voor de Nederlandse Natura2000-gebieden werd gebruik gemaakt van de rapporten in verband met 

de gebiedsanalyse programmatische aanpak stikstof (PAS) voor de respectievelijke Natura2000-

gebieden. 

Ook de Biologische Waarderingskaart - Habitatkaart versie 2020 (INBO) wordt gebruikt voor het 

nagaan van de aanwezigheid van Europese habitats en regionaal belangrijke biotopen en voor de 

algemene biologische waardering van de gebieden. Telkens wordt ook een overzicht gegeven van 

het beschermingsstatuut van de aandachtsgebieden. 

De beschrijving van het projectgebied gebeurt aan de hand van uitgebreide veldinventarisaties 

uitgevoerd door Natuurpunt (biodiversiteit en vegetaties, 2018, 2019), Corridor (biodiversiteit en 

vegetaties, 2020 en 2021) en ARCADIS (biodiversiteit en bos, 2019), terreinfoto’s, de Biologische 

waarderingskaart – Habitatkaart versie 2020 (INBO), orthofoto’s en de gedetailleerde 

vegetatiekartering die uitgevoerd werd door Natuurpunt op de percelen van Inovyn en op aanpalende 

braakliggende percelen.  

Een overzicht van de veldinventarisaties wordt gegeven onder § 11.2.2.1. De resultaten van de 

inventarisatierondes van Natuurpunt (2018, 2019) zijn opgenomen in Bijlage 7.1. Tijdens deze 

inventarisatierondes werd gericht gezocht naar bepaalde beschermde habitats en soorten. 
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Aanvullend op de inventarisaties van Natuurpunt werden door Corridor in 2020 gedurende een 10-tal 

dagen veldinventarisaties gedaan met betrekking tot vleermuizen aan de hand van een automatische 

detectie, een broedvogelinventarisatie, een gerichte inventarisatie van de Rugstreeppad, een gerichte 

inventarisatie van beschermde orchissoorten en een gerichte inventarisatie in het kader van 

bosleeftijd en duindoornstruweel. Deze veldinventarisaties werden herhaald door Corridor in 2021 

(flora, vogels, amfibieën, vleermuizen).  

De inventarisatie van de hoeveelheid bos en bos ouder dan 22 jaar, werd uitgevoerd op basis van de 

gegevens uit 2021 (meest recente luchtfoto’s en een terreininventarisatie in maart 2021 - zie verder  

§ 11.2.2.1).   

11.2.2 Effectbeschrijving en effectbeoordeling 

Volgende effectgroepen zullen beschreven en onderzocht worden: 

1. Direct ruimtebeslag (biotoop- en ecotoopverlies) 

2. Geluidsverstoring 

3. Versnippering en barrièrewerking 

4. Ecotoxicologische effecten als gevolg van water- en luchtemissies 

5. Lichthinder en visuele verstoring 

6. Impact op de grondwaterhuishouding 

7. Verzurende en vermestende depositie 

Er wordt verder ook een passende beoordeling, een verscherpte natuurtoets en toets aan het 

Soortenbesluit uitgevoerd. De opmaak van een passende beoordeling is vereist omwille van de 

nabijheid van Natura2000-gebieden (Galgenschoor e.a.) en de mogelijke impacten in verband met 

grondwater, lucht, water en verzurende en vermestende deposities die verder onderzocht dienen te 

worden. 

Als gevolg van de terreinvoorbereiding en -inrichting van het terrein treedt er bodemverstoring op. De 

bodems van het terrein worden volledig afgegraven en genivelleerd. Alle vegetaties worden 

verwijderd. De effecten hiervan worden volledig beschreven onder § 11.4.2.2 Direct ruimtebeslag. Er 

zijn de facto geen effecten door bodemverstoring op zich. Ook nadien treedt geen bodemverstoring 

meer op, daar alle vegetaties verwijderd zijn. 

11.2.2.1 Direct ruimtebeslag (biotoop- en ecotoopverlies) 

Als gevolg van de vegetatieverwijdering, voorbereiding en inrichting van het terrein, zal er direct 

ruimtebeslag optreden. De beschrijving en beoordeling van het effect op de aanwezige habitats zal 

gebeuren op basis van: 

• Veldinventarisaties door Arcadis (2019); 

• Veldinventarisaties door Corridor (2020, 2021), inclusief vleermuizen; 

• Veldinventarisaties door Natuurpunt, inclusief vleermuizen (2018, 2019); 

• Gegevens databank Natuurpunt vzw (2010-2021); 

• Fotomateriaal; 

• GIS- en luchtfotoanalyse; 

• Bepaling van het aantal oppervlakte bos en de bosleeftijd binnen het projectgebied. 
 

In het project-MER wordt de directe impact op de aanwezige habitats op een kwantitatieve manier 

beschreven en beoordeeld, met aandacht voor: 

• Biologische waardering; 

• Europese bescherming; 

• Verboden te wijzigen vegetaties (Vegetatiebesluit); 

• Beschermde duinhabitats; 

• Aanwezige bos- en struikvegetaties die onder het Bosdecreet vallen.  
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De bepaling van de hoeveelheid bos en de bosleeftijd, en de bepaling van de aanwezigheid van 

verboden te wijzigen vegetaties, gebeurt op basis van de analyse door Corridor in 2021, en werd 

gecheckt en gevalideerd door de MER-deskundige biodiversiteit. Dit is gebeurd op basis van 

intensieve terreininventarisaties en luchtfoto-analyse. In het project-MER worden deze hoeveelheden, 

inclusief compensatiefactor, beschreven. Waar en hoe de boscompensatie1 zal gebeuren, wordt in 

detail omschreven in het boscompensatieformulier, dat geen deel uitmaakt van het project-MER. Dit 

formulier maakt integraal deel uit van de omgevingsvergunningsaanvraag. Voor het verlies aan 

verboden te wijzigen vegetaties worden herstelmaatregelen geformuleerd en afwijkingen 

aangevraagd. 

11.2.2.2 Geluidsverstoring 

Binnen de discipline Geluid is een geluidsmodellering uitgevoerd, die een beeld geeft van de 

verwachte geluidsbelasting als gevolg van de activiteiten in de verschillende fasen van het project. 

In eerste instantie zullen de werken voor vegetatieverwijdering een geluidsemissie met zich 

meebrengen (feller-bunchers, hakselaars, graafmachines, vrachtwagens, e.d.). Daarna zal de bouw 

en exploitatie van de nieuwe installaties, wegenis, … voor geluidsemissies zorgen.  

De beschrijving en beoordeling van de effecten op de aanwezige natuurwaarden gebeurt op basis 

van: 

• De kwetsbaarheid van het gebied voor rustverstoring; 

• De aanwezigheid van kwetsbare (vogel)soorten voor rustverstoring; 

• De afstand van het ecologisch waardevol gebied tot het projectgebied; 

• De verwachte geluidscontouren in de aanleg- en de exploitatiefase op basis van de bijdrage van 

het project.  

De verwachte effecten in de omgeving en ter hoogte van de Natura 2000-gebieden en VEN-gebieden 

worden respectievelijk in de passende beoordeling en verscherpte natuurtoets beschreven.  

In beide passende beoordelingen wordt een uitspraak gedaan over het al of niet optreden van een 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszones 

enerzijds en de relatie met het halen van de instandhoudingsdoelstellingen die zijn opgesteld voor de 

desbetreffende habitats en soorten anderzijds.  

In de verscherpte natuurtoets wordt een uitspraak gedaan of het project leidt tot schade aan de 

natuurlijke kenmerken van VEN-gebieden in de omgeving. 

Indien een effectgroep relevant is voor Nederland, gelet op de invloedssfeer, wordt dit expliciet 

vermeld. In alle andere gevallen kunnen door de ruime afstand tot het projectgebied vanuit de 

effectgroep geen effecten verwacht worden. 

11.2.2.3 Versnippering en barrièrewerking 

De effecten inzake versnippering en barrièrewerking worden op een kwalitatieve manier bepaald, 

rekening houdend met de ecologische waarde van het projectgebied en de waarde van het 

projectgebied als ecologische verbinding. De impactbeoordeling houdt ook rekening met (positieve) 

effecten ten gevolge van de compenserende bebossing.   

11.2.2.4 Ecotoxicologische effecten als gevolg van water- en luchtemissies 

Ecotoxicologische effecten door water- en luchtemissies worden op basis van de resultaten binnen de 

disciplines Water en Lucht ingeschat. De effectbeschrijving gebeurt op basis van literatuurgegevens 

aan de hand van ‘predicted no effect concentraties’ (PNEC) en ‘halfwaardetijd’ (of DT50) van een 

 

1 Dit betreft geen compensatie in het kader van Artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn 
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bepaalde stof die geëmitteerd zal worden in de lucht of het water. Hierbij gaat de aandacht 

voornamelijk uit naar de stoffen waarbij een overschrijding van de tot de overheid gerichte VLAREM-

milieukwaliteitsnormen optreedt.  

De mogelijke ecotoxicologische effecten door water- en luchtemissies in Nederlandse Natura 2000-

gebieden worden behandeld in het gedeelte passende beoordeling Nederland. 

11.2.2.5 Lichthinder en visuele verstoring 

Zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de exploitatiefase zal er verlichting aanwezig zijn, o.a. in 

functie van veiligheid. Daarnaast kan er ook een visuele verstoring (beweging) ontstaan door de 

aanwezigheid van bijvoorbeeld machines of personen. 

De impact van mogelijke lichthinder op de aandachtsgebieden in de omgeving wordt op een 

kwalitatieve manier beschreven en beoordeeld. Maatregelen inzake het toepassen van “principes van 

goed verlichten”, met aanwijzingen inzake type verlichting, kleur van het licht, hoek waarin de 

verlichting kan geplaatst worden, enz. worden gedefinieerd.  

11.2.2.6 Impact op de grondwaterhuishouding 

Bemaling kan een invloed hebben op grondwaterafhankelijke vegetatie. Op basis van de 

grondwatermodellering zal de verwachte daling van de grondwaterstand in kaart worden gebracht. Op 

basis van deze contour en de ligging van de grondwaterafhankelijke vegetaties zal een beschrijving 

en beoordeling van de effecten gebeuren. Ook het mogelijke effect van verzilting op de 

natuurwaarden zal bestudeerd worden, op basis van de resultaten binnen de discipline Water. 

De mogelijke impact op de grondwaterhuishouding in Nederlandse Natura 2000-gebieden wordt 

behandeld in het gedeelte passende beoordeling Nederland. 

11.2.2.7 Verzurende en vermestende depositie  

De beschrijving en beoordeling van de effecten inzake verzurende en vermestende depositie gebeurt 

op basis van overzichtsstudies van de kritische depositiewaarden voor verzuring en vermesting (Van 

Dobben et al. 2012, Hens & Neirynck 2013 en RIVM 2011) in het kader van de opmaak van een 

passende beoordeling. Hiertoe is een modellering uitgevoerd, waarbij de vermestende en verzurende 

depositie afkomstig van het project getoetst wordt ten aanzien van de kritische depositiewaarden voor 

de verschillende Natura 2000 habitattypes die binnen de invloedzone zijn gelegen. Indien milderende 

maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn, wordt dit aangegeven.  

11.2.2.8 Passende beoordeling / verscherpte natuurtoets / toets Soortenbesluit 

Specifiek voor het aspect biodiversiteit wordt er in het kader van Artikel 36ter respectievelijk Artikel 

26bis van het Natuurdecreet als onderdeel van het MER een passende beoordeling en verscherpte 

natuurtoets opgesteld. Er is zowel een passende beoordeling voor gebieden gelegen op Vlaams als 

op Nederlands grondgebied opgesteld.  

In de ruime omgeving van het projectgebied zijn er namelijk enkele Natura 2000-gebieden gelegen, 

die mogelijk beïnvloed kunnen worden als gevolg van geluid-, lucht- en wateremissies, lichthinder of 

impact op de grondwatertafel. Ook het aspect versnippering en barrièrewerking zal onderzocht 

worden in voormelde natuurtoetsen. De passende beoordelingen en verscherpte natuurtoets zijn als 

afzonderlijke hoofdstukken in het project-MER gevoegd. De passende beoordeling is toegevoegd als 

apart leesbaar document in bijlage. 

In het MER wordt ook een toetsing gedaan aan de bepalingen van het Soortenbesluit en het 

Vegetatiebesluit. Het Soortenbesluit (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 15 mei 2009) heeft 

een ruim toepassingsgebied en behelst alle inheemse wilde vogelsoorten (categorie 2) en alle 

soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Categorie 1 lijst de planten- en diersoorten op, die 
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eveneens beschermd zijn onder het Soortenbesluit. In het MER wordt een effectbeschrijving en 

beoordeling gedaan van de impact op deze planten- en diersoorten en hun leefgebied. Waar nodig, 

wordt aangegeven of een afwijking moet worden aangevraagd in het kader van het Soortenbesluit. 

De toetsing aan het Vegetatiebesluit, vertaalt zich in de beschrijving en beoordeling van de 

aanwezige verboden te wijzigen vegetaties en de herstelmaatregelen die voorzien worden in het 

kader van de zorgplicht en het standstill-principe. De afwijkingsaanvragen zelf, voor zowel het 

Soortenbesluit als Vegetatiebesluit, maken geen deel uit van het MER. In het MER zit wel de nodige 

informatie om een beslissing te nemen over de afwijkingsaanvragen. 

11.2.3 Significantiekaders 

Tabel 11-1: Beoordelingscriteria verwachte effecten Biodiversiteit 

Significantieniveau Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Ecotoop- en biotoopverlies 

Aanzienlijk negatief effect 

(-3) 

Ruimtebeslag van Europees beschermde habitats en/of 

regionaal belangrijke biotopen; of 

Ruimtebeslag van biologisch (zeer) waardevolle biotopen; of 

Verlies van (potentiële) leefgebieden van Europees of op 

Vlaams niveau beschermde diersoorten; of 

Het effect is permanent; en/of 

Het effect is niet beperkt in omvang. 

Milderende maatregelen 

vereist of 

verantwoording 

Negatief effect 

(-2) 

Ruimtebeslag van Europees beschermde habitats en/of 

regionaal belangrijke biotopen; of 

Ruimtebeslag van biologisch (zeer) waardevolle biotopen; of 

Verlies van (potentiële) leefgebieden van Europees of op 

Vlaams niveau beschermde diersoorten; of 

Het effect is tijdelijk of permanent; en 

Het effect is beperkt in omvang. 

Milderende maatregelen 

wenselijk of 

verantwoording 

Beperkt negatief effect 

(-1) 

Ruimtebeslag van biologisch minder waardevolle biotopen; 

Het effect is tijdelijk of permanent; 

Het effect is beperkt in omvang.  

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving  

Verwaarloosbaar effect  

(0) 

Geen ruimtebeslag; of 

Geen ecotoopcreatie. 
Nvt 

Beperkt positief effect 

(+1) 

Ecotoopcreatie (of herstel) van biologisch minder waardevolle 

biotopen; of 

Creatie van (potentiële) leefgebieden voor diersoorten. 

Nvt 

Positief effect 

(+2) 

Ecotoopcreatie (of herstel) van biologisch (zeer) waardevolle 

biotopen; of 

Creatie van (potentiële) leefgebieden voor diersoorten. 

Nvt 

Aanzienlijk positief effect 

(+3) 

Ecotoopcreatie (of herstel) van Europees beschermde habitats 

en/of regionaal belangrijke biotopen; of 

Creatie van (potentiële) leefgebieden voor Europees of op 

Vlaams niveau beschermde diersoorten. 

Nvt 
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Significantieniveau Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Rustverstoring 

Aanzienlijk negatief effect 

(-3) 

Aanwezigheid van / belangrijke potenties voor zeer kwetsbare 

en kwetsbare soorten voor rustverstoring; of 

Permanent of tijdelijke effecten tijdens kwetsbare periodes 

(broedseizoen, overwintering,…): afhankelijk van belang van 

gebied voor soorten in die periodes; of 

Rustverstoring in gebieden die nog niet akoestisch zijn 

verstoord (actueel geluidsniveau < 45 dB(A)), ook al is de 

geluidstoename ten gevolge van project beperkt 

Milderende maatregelen 

vereist of 

verantwoording 

Negatief effect 

(-2) 

Aanwezigheid van / belangrijke potenties voor weinig 

kwetsbare soorten voor rustverstoring; of  

Beperkte permanente of tijdelijke effecten tijdens kwetsbare 

periodes (broedseizoen, overwintering,…): afhankelijk van 

belang van gebied voor soorten in die periodes; of 

Rustverstoring in gebieden die al akoestisch zijn verstoord 

(actueel geluidsniveau tussen 45 dB(A) en 55dB(A)) 

Milderende maatregelen 

wenselijk of 

verantwoording 

Beperkt negatief effect 

(-1) 

Beperkte aanwezigheid van / beperkte potenties voor weinig 

kwetsbare soorten voor rustverstoring; of 

Geen permanente of tijdelijke effecten tijdens kwetsbare 

periodes (broedseizoen, overwintering,…): afhankelijk van 

belang van gebied voor soorten in die periodes 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar effect 

(0) 

Geen zeer kwetsbare, kwetsbare, weinig kwetsbare soorten 

voor rustverstoring aanwezig, evenmin potenties voor deze 

soorten; of 

Rustverstoring in gebieden die reeds akoestisch zijn verstoord 

(actueel geluidsniveau is al > 55 dB(A)) 

Nvt 

Beperkt positief effect 

(1) 

Daling van actuele geluidsniveau tot niveau tussen 45 dB(A) en 

55 dB(A) dankzij project 
Nvt 

Positief effect 

(2) 

Daling van actuele geluidsniveau tot niveau tussen 40 dB(A) en 

45 dB(A) dankzij project 
Nvt 

Aanzienlijk positief effect 

(3) 

Daling van actuele geluidsniveau tot niveau < 40 dB(A) dankzij 

project 
Nvt 

Netwerkeffecten en barrièrewerking 

Aanzienlijk negatief effect 

(-3) 

Het project zorgt voor bijkomende 

barrièrewerking/versnippering in een gebied dat een 

belangrijke (potentiële) verbindingswaarde heeft; of 

Voorkomen van soorten die gevoelig zijn voor versnippering 

van leefgebied; of 

Afname oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten; of 

Uiteenvallen van leefgebied in kleinere eenheden (meer 

randverstoring); of 

Toename van afstand tussen de overgebleven geschikte 

gebieden; of 

Toename van weerstand van het landschap (soorten kunnen 

geschikte gebieden minder goed tot niet meer bereiken); of 

Ontstaan van fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden volledig 

wordt belemmerd 

Milderende maatregelen 

vereist of 

verantwoording 
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Significantieniveau Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Negatief effect 

(-2) 

Het project zorgt voor bijkomende barrièrewerking/ 

versnippering in een gebied dat een zekere potentiële 

verbindingswaarde heeft; of 

Beperkte afname oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten; 

of 

Zeer beperkt uiteenvallen van leefgebied in kleinere eenheden 

(meer randverstoring); of 

Zeer beperkte toename van afstand tussen de overgebleven 

geschikte gebieden; of 

Beperkte toename van weerstand van het landschap (soorten 

kunnen geschikte gebieden iets minder gemakkelijk bereiken); 

of 

Ontstaan van fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden minder 

makkelijk wordt (maar nog overbrugbaar) 

Milderende maatregelen 

wenselijk of 

verantwoording 

Beperkt negatief effect 

(-1) 

Het project zorgt voor bijkomende 

barrièrewerking/versnippering in een gebied dat slechts een 

beperkte verbindingswaarde heeft; of 

Zeer beperkte afname oppervlakte geschikt leefgebied voor 

soorten; of 

Leefgebied valt niet uiteen in kleinere eenheden; of 

Geen toename van afstand tussen de overgebleven geschikte 

gebieden; of 

Geen toename van weerstand van het landschap; of  

Er ontstaan geen fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden bemoeilijkt 

zou kunnen worden 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar effect 

(0) 

Het project wijzigt niets op het vlak van barrièrewerking en 

versnippering; of 

Geen afname oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten; of 

Leefgebied valt niet uiteen in kleinere eenheden; of 

Geen toename van afstand tussen de overgebleven geschikte 

gebieden; of 

Geen toename van weerstand van het landschap; of  

Er ontstaan geen fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden bemoeilijkt 

zou kunnen worden. 

Nvt 

Beperkt positief effect 

(1) 

Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden 

verbeterd, opgelost of hersteld, met geringe meerwaarde 

vanuit ecologisch oogpunt; of 

Zeer beperkte toename oppervlakte geschikt leefgebied voor 

soorten 

Nvt 

Positief effect 

(2) 

Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden 

verbeterd, opgelost of hersteld, met matige meerwaarde vanuit 

ecologisch oogpunt; of 

Beperkte toename oppervlakte geschikt leefgebied voor 

soorten; of 

Beperkte afname van weerstand van het landschap 

Nvt 

Aanzienlijk positief effect 

(3) 

Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden 

verbeterd, opgelost of hersteld, met grote meerwaarde vanuit 

ecologisch oogpunt; of 

Toename oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten; of 

Nvt 
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Significantieniveau Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Geschikte leefgebieden worden gegroepeerd tot grotere 

eenheden; of 

Afstand tussen geschikte gebieden wordt kleiner; of 

Afname weerstand van het landschap; of 

Opheffen van fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen gebieden wordt bevorderd; of 

Project draagt bij tot realisatie van natuurverbindingen 

Lichtverstoring   

Aanzienlijk negatief effect 

(-3) 

Permanent en aanzienlijk effect ter hoogte van een belangrijk 

leefgebied dat kwetsbaar tot zeer kwetsbaar is voor 

lichtverstoring; of 

Aanwezigheid van gevoelige tot zeer gevoelige soorten voor 

lichtverstoring, zoals vleermuizen 

Milderende maatregelen 

vereist of 

verantwoording 

Negatief effect 

(-2) 

Permanent matig of tijdelijk effect ter hoogte van een belangrijk 

leefgebied dat kwetsbaar tot zeer kwetsbaar is voor 

lichtverstoring; of 

Aanwezigheid van gevoelige tot zeer gevoelige soorten voor 

lichtverstoring, zoals vleermuizen 

Milderende maatregelen 

wenselijk of 

verantwoording 

Beperkt negatief effect 

(-1) 

Permanent of tijdelijk effect ter hoogte van een minder 

belangrijk leefgebied dat weinig tot niet kwetsbaar of voor 

lichtverstoring; of 

Aanwezigheid van weinig gevoelige soorten voor lichtverstoring 

De nodige mitigerende maatregelen zijn genomen waardoor 

het effect van lichtverstoring als beperkt negatief kan 

beoordeeld worden, bijvoorbeeld dempen van verlichting, 

vleermuisvriendelijke verlichting, principes van goed verlichten 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar tot geen 

effect 

(0) 

Permanent of tijdelijk effect 

Gebied is weinig tot niet kwetsbaar voor rustverstoring; of 

Aanwezigheid van weinig gevoelige soorten voor lichtverstoring 

De nodige mitigerende maatregelen zijn genomen waardoor 

het effect van lichtverstoring als verwaarloosbaar kan 

beoordeeld worden, bijvoorbeeld dempen van verlichting, 

vleermuisvriendelijke verlichting, principes van goed verlichten 

Nvt 

Impact op de grondwaterhuishouding - verdroging  

Aanzienlijk negatief effect 

(-3) 

Gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor verdroging 

Aanwezigheid van Europees beschermde 

grondwaterafhankelijke vegetatie 

Het effect is permanent 

Het effect is niet beperkt in omvang 

De beïnvloede habitat is niet herstelbaar 

Milderende maatregelen 

vereist of 

verantwoording 

Negatief effect 

(-2) 

Gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor verdroging 

Aanwezigheid van Europees beschermde 

grondwaterafhankelijke vegetatie 

Het effect is tijdelijk 

Het effect is (niet) beperkt in omvang 

De beïnvloede habitat is herstelbaar 

Milderende maatregelen 

wenselijk of 

verantwoording 

Beperkt negatief effect 

(-1) 

Gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor verdroging 

Het effect is (niet) beperkt in omvang 

Het effect is tijdelijk 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 
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Significantieniveau Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

De beïnvloede habitat is herstelbaar boven op de bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar tot geen 

effect 

(0) 

Gebied is niet tot weinig kwetsbaar voor verdroging 

(afwezigheid van grondwaterafhankelijke vegetatie) 

Het effect is beperkt in omvang 

Het effect is tijdelijk of permanent 

Nvt 

11.2.4 Achtergrond vermestende en verzurende deposities 

11.2.4.1 Inleiding 

Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen zwaveldioxide, 

ammoniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met zuurstof en waterdamp tot onder andere 

salpeterzuur en zwavelzuur. Wanneer deze verbindingen na afzetting op de bodem of planten 

verzurend werken, spreekt men van verzurende depositie.  

Vermesting ontstaat door verontreiniging van de lucht met ammoniak en stikstofoxiden, hierdoor 

komen meer voedingsstoffen voor de planten ter beschikking. Ze hebben een vermestende werking 

op de groeiplaatsen, waardoor kwalificerende habitattypen of leefgebieden van kwalificerende soorten 

in kwaliteit achteruitgaan en mogelijk zelfs verdwijnen. Zo is vergrassing en vervilting van soortenrijke 

graslanden of heidevegetaties een typisch gevolg van atmosferische stikstofdepositie, wat kan 

resulteren in het verdringen van bijzondere soorten en in een afname van de biodiversiteit. 

Verzuring en vermesting spelen beide een belangrijke rol in de verstoring van ecosystemen. Zo 

verliezen bossen aan vitaliteit, vergrast de heide, vermindert de diversiteit aan plant- en diersoorten, 

verzuren meren, worden visbestanden aangetast en raakt het grondwater verontreinigd (VMM, 2014). 

In het voorliggende project is er geen uitstoot van zwaveldioxide. De verdere bespreking focust op 

stikstofoxiden en ammoniak. 

11.2.4.2 Evolutie van stikstofemissies / stikstofdepositie 

Vlaanderen algemeen 

De stikstofuitstoot in Vlaanderen wordt in belangrijke mate bepaald door de activiteiten in de land- en 

tuinbouw (50%) en door het verkeer (33%). Industrie, energie, handel en diensten en huishoudens, 

dragen gezamenlijk bij tot de overige 17%.2 Industrie draagt 6% bij tot de totale stikstofemissie. 

De stikstofuitstoot door de belangrijkste bronnen (landbouw en verkeer) volgde in de voorbije jaren 

een algemeen dalende trend: (zie figuur hierna): 

• landbouw: 49,1% bijdrage tot de totale Vlaamse N-uitstoot in 2019; met een beeld van een afname 

tussen 2000 en 2008, gevolgd door stagnatie sinds 2008; 

• transport: 33,2% bijdrage tot de totale Vlaamse N-uitstoot in 2019, waarbij de stikstofemissie door 

het verkeer jaar na jaar gestaag afneemt in de periode 2000-2019. 

Het totaal van de stikstofemissies zit in een systematisch dalende lijn sinds 2000. Vanaf 2008 is deze 

continue reductie volledig toe te schrijven aan de daling van de NOx-emissies, een trend die zich 

momenteel nog steeds voortzet. Deze dalende emissies zijn onder andere het gevolg van strengere 

emissienormen en het aanmoedigen van elektrificatie in de transportsector. 

 

2 Cijfers voor jaar 2018; bron: Vlaamse Milieumaatschappij, www.vmm.be/publicaties/lucht-2020  
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Figuur 11-2: Evolutie van stikstofuitstoot (ton N j–1) in Vlaanderen, per sector  Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, 
https://www.vmm.be/lucht/verzuring-en-vermesting/vermestende-emissies; www.vmm.be/publicaties/lucht-2020 
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Figuur 11-3: Evolutie van stikstofuitstoot (ton N j–1) in Vlaanderen, per component (NOx) Bron: Vlaamse 
Milieumaatschappij, https://www.vmm.be/lucht/verzuring-en-vermesting/vermestende-emissies; 
www.vmm.be/publicaties/lucht-2020 
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Vlaanderen - landbouw NH3 emissies  

De ministeriële instructie die recent is uitgevaardigd, legt een streng beoordelingskader op aan 

landbouwbedrijven om bij wijziging van activiteiten, het effect van de NH3-emissies naar de omgeving 

toe, te onderzoeken en aanzienlijk te beperken. Proportioneel heeft de landbouwsector immers een 

groot aandeel in de vermestende en verzurende deposities in natuurgebieden omwille van de snellere 

depositie van ammoniak door droge depositie in de nabijheid van landbouwbedrijven (zie ook § 

11.2.4.3), in vergelijking met stikstofoxiden die trager neerslaan. Bovendien is sinds 2008 de depositie 

vanuit landbouwactiviteiten gestagneerd, in vergelijking met de dalingen van de depositie vanuit 

andere sectoren. 

 

Vlaanderen – industrie / chemiesector 

De industriële NOx-emissie daalde met 40% in de periode 2000-2018 tot 19,9 kton. De deelsectoren 

chemie en metaal hebben de grootste aandelen in de industriële NOx-emissie (respectievelijk 40% en 

33% in 2018).  

De chemiesector is erin geslaagd om haar NOx-emissies behoorlijk te reduceren ondanks een 

productiestijging na de financieel-economische crisis van 2008. Dit kan o.a. toegeschreven worden 

aan een Milieubeleidsovereenkomst (2009-2013) met een NOx-emissieplafond van 9,8 kton als 

gezamenlijk doel voor 50 (grote) chemiebedrijven tegen uiterlijk 2013.  Er werd in deze deelsector 

verder geïnvesteerd in NOx-reductie, “low NOx”-branders, katalysatoren en het overschakelen van 

vaste brandstoffen en stookolie op aardgas, het verminderen van de energiebehoefte en 

andere maatregelen. Dit heeft voor de laatste 10 jaar geresulteerd in een terugdringing van de 

uitstoot van stikstofoxiden (NOx) met meer dan 20 procent tot een huidig historisch laag niveau. 

Bovendien zet de dalende trend zich jaar na jaar verder door. In 2020 was er een daling met 5% en 

volgens de prognoses zou de uitstoot dit jaar opnieuw met 5% afnemen (sectorfederatie Essenscia).   

 
Figuur 11-4: Evolutie NOx uitstoot chemiesector Vlaanderen Bron: essenscia, analyse 
Milieubeleidsovereenkomst (MBO)-bedrijven chemiesector Vlaanderen 

 

In 2020 hebben chemiebedrijven in Vlaanderen 6 782 ton NOx uitgestoten. Dat is 5% minder dan in 

2019 en een daling met bijna 11% tegenover 2018. Sinds 2010 gaat het om een reductie van 21%, 

sinds 2005 zelfs om een vermindering met ruim een derde. Bovendien gebeurde dit in een context 
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van economische groei. Dit is het resultaat van volgehouden inspanningen en investeringen in de 

beste beschikbare technologieën om de uitstoot verder in te perken.  

NOx-emissies – industrie & ontwikkelingsruimte 

De continue daling van de NOx-emissies is onder meer het gevolg van reeds beslist beleid (o.a. het 

door de Vlaamse Regering goedgekeurde Luchtbeleidsplan 2030) en van technologische en 

maatschappelijke evoluties (o.a. de elektrificatie van het wagenpark, hogere normen voor 

verbrandingsemissies bij wagens, proces- en productinnovatie, implementatie van Europese BBT 

voor de industrie, strengere energieprestatienormen).  

Voor de NOx-deposities is gebleken dat de werkwijze vooropgesteld in onder meer de Omzendbrief 

OMG/2017/01 de blijvende afname van de NOx-deposities niet heeft gehypothekeerd en dat deze het 

bereiken van 2030-doelstelling en toets 1 uit de lopende plan-MER voor de opmaak van het 

definitieve PAS-kader niet verhindert (zie § 11.2.4.3).   

Recente beleidsbeslissingen van de Vlaamse Regering, 

o.a. in het kader van het Luchtbeleidsplan 2030, 

gecombineerd met de verwachte autonome evolutie van 

de uitstoot, houden een verdere afname van de NOx-

uitstoot in Vlaanderen met meer dan 43% in tegen 2030 in 

vergelijking met 2015 (bron: Luchtbeleidsplan 2030 + 

berekeningen ontwerp van plan-MER definitief PAS).   

 

De prognoses vanuit de chemiesector voorspellen ook 

voor 2021 een verdere daling van de NOx-uitstoot met 

respectievelijk 5 en 2%.  

NOx-emissies - ontwikkelingsruimte  

Het Luchtbeleidsplan 2030 houdt rekening met een 

economische groei van 1 % voor de chemische sector, 

waarin de beperkte bijdrage van Project One zal 

inpassen. 

Bovendien illustreert bijgevoegde figuur de prognose van 

het luchtbeleidsplan 2030 inzake de evolutie van de NOx-

emissies waarbij de sterke daling aan emissies vanuit het 

wegverkeer opvalt. 

Op basis van een prognose vanuit cijfers3 afkomstig van 

de Nederlandse overheid, wordt er een daling in de NOx-

emissies van 50,1% verwacht op de niet-snelwegen, 

uitgemiddeld over alle voertuigtypes. Vanuit deze cijfers 

voor het verkeer op de snelwegen, wordt de gemiddelde 

reductie geschat op 47%.    

 

Deze reflectie getransponeerd naar Vlaanderen, bevestigt 

de prognose uit de bijgevoegde grafiek: tov 2016 is er een 

reductie in absolute NOx-emissies afkomstig van het 

wegverkeer van ca.  

54 100 ton NOx/jaar naar ca. 12 800 ton NOx/jaar in 2030.  

 
 De prognose uit het Luchtbeleidsplan 2030 voorziet een overkoepelende reductie van ca. 50 

000 ton aan NOx-emissies tegen 2030.  Vermits de verwachte emissie-bijdrage van Project 

One slechts 167 ton NOx/jaar bedraagt, is dit slechts een fractie van dit reductieperspectief 

(factor 300) naar 2030 toe.   

 

3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/documenten/publicaties/2021/03/15/emissiefactoren-voor-snelwegen-
en-niet-snelwegen-2021 
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 Dit geeft aan dat er voldoende ontwikkelingsruimte is binnen het huidige beleidskader om te 

stellen dat de beperkte hoeveelheid aan NOx-emissies vanuit Project One geen belemmering 

kan vormen naar de realisatie van de langetermijn doelstellingen inzake verzuring en 

vermesting, en derhalve de instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypes in de 

Speciale BeschermingsZones niet in het gedrang zal brengen.   

11.2.4.3 Stikstofbeleid Vlaanderen  

In 2018 bedroeg de gemiddelde stikstofdepositie in Vlaanderen 23,2 kg N/ha. Tijdens de afgelopen 

decennia is de depositie gedaald door inspanningen om de stikstofuitstoot in binnen- en buitenland 

terug te dringen. Sedert 2013 blijft de totale stikstofdepositie echter quasi onveranderd. Belangrijk 

hierbij is om het verschillende gedrag van ammoniak en stikstofoxiden in de depositie te vermelden. 

Omdat ammoniak sneller dan NOx uit de atmosfeer verdwijnt via droge depositie en omzetting naar 

fijn stof, draagt de Vlaamse uitstoot van ammoniak véél meer bij tot de depositie van stikstof in 

Vlaanderen dan de Vlaamse NOx-emissies.  In 2018 werd 34% van de Vlaamse ammoniakuitstoot 

in Vlaanderen afgezet, terwijl dit voor de NOx uitstoot 9,5% bedroeg. 

Luchtbeleidsplan 2030 

Op 25 oktober 2019 heeft de Vlaamse Regering het Luchtbeleidsplan 2030 definitief goedgekeurd. Dit 

plan bevat maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van 

luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Project One 

onderschrijft en implementeert deze strategie. Het maatregelenpakket in het Luchtbeleidsplan 2030 

omvat reductie-doelstellingen voor stikstofemissies en de implementatie ervan zal leiden tot een 

bijkomende daling van de vermestende en verzurende depositie. Hierbij wordt een reductie van de 

emissies door transport voorzien van 43 500 ton in 2020 naar 19 700 ton in 2030.  Voor de 

chemische sector voorziet het Luchtbeleidsplan 2030 een economische groei van 1 %, waarin de 

beperkte bijdrage van Project One kan inpassen. 

Voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof (V-PAS) - Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen  

Een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb-A-2021-0697) heeft het eerder 

gebruikte beoordelingskader (V-PAS), dat gebaseerd was op een 5% drempelwaarde ten opzichte 

van de kritische depositiewaarde van stikstof voor de habitats in de Speciale BeschermingsZones 

(SBZ), op de helling gezet. Er werd door de Raad gesteld dat er “geen zorgvuldige en concrete 

beoordeling is gemaakt van het risico of de kans op” natuurschade.  De gehanteerde drempelwaarde 

dient voldoende wetenschappelijk onderbouwd te worden teneinde te verzekeren dat er redelijkerwijs 

geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de natuurlijke kenmerken van het 

betrokken gebied. 

Ministeriële instructie beoordeling N-depositie 

De Minister van Omgeving heeft een Ministeriële instructie gepubliceerd (2 mei 2021, KZD-13620) 

waarbij een wetenschappelijk onderbouwde drempelwaarde van 1% van de kritische depositiewaarde 

wordt gehanteerd om de verplichting tot opmaak van een passende beoordeling voor het 

desbetreffende industriële project te induceren.  

In toepassing van het voorzorgsbeginsel wordt evenwel vooropgesteld om de de minimis-
drempel in de voortoets, in afwachting van een definitief PAS-kader, tijdelijk aan te passen 
naar maximaal 1% van de bijdrage van de KDW van het gevoeligste habitattype in de 
omgeving (met een maximale absolute bijdrage van 0,3 kg N/ha.jaar). 

De passende beoordeling zal aan de hand van de specifieke kenmerken en effecten van het project 

en de milieukenmerken en –omstandigheden van de betrokken speciale beschermingszone (SBZ) 

onderzoeken of een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van deze SBZ kan 

uitgesloten worden.   

Deze Ministeriële instructie herhaalt de definitie van “betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van een speciale beschermingszone” (cfr. artikel 2, 30° van het Natuurdecreet):  “een 
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aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van een 

speciale beschermingszone, in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn voor de staat van 

instandhouding van de [..] de habitat(s) waarvoor de betreffende speciale beschermingszone is 

aangewezen”. 

D-PAS 

In functie van de vastlegging van een definitieve PAS wordt er voor het beoordelingskader voor de 

passende beoordeling van het definitieve PAS een tweeledige toets voorzien:  

• Toets 1: Vertrekkend van de tijdshorizon 2050 waarbinnen de instandhoudingsdoelen (IHD) 
binnen Natura 2000-gebieden gerealiseerd moeten zijn, wordt voor 2030 vooropgesteld dat 
voor elk habitattype in een SBZ-H de overschrijding van de kritische depositiewaarden (KDW) 
met 50% moet gereduceerd zijn ten opzichte van de toestand in het referentiejaar 2015.  

• Toets 2: Voor de PAS-herstelmaatregelen, bestaande uit een algemene herstelstrategie en 
de gebiedsanalyse per SBZ-H, moet worden nagegaan of ze effectief en efficiënt zijn en of ze 
geen negatieve effecten veroorzaken op Europese habitats of soorten. 

Een definitief PAS-kader is noodzakelijk om de voormelde Europese doelstellingen tegen 2050 te 

kunnen realiseren. Het Vlaamse Gewest heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050 de Europese 

verplichting te realiseren om alle habitats en soorten op haar grondgebied in een ‘gunstige staat van 

instandhouding’ te brengen (zie artikel 50ter Natuurdecreet en het Vlaamse Natura 2000-programma 

(VR 2017 1407 DOC.0775/2BIS)). In de kennisgevingsnota van het plan-MER uit 2018 werd ook 

expliciet aangegeven dat “2030 […] halfweg de beschikbare tijdspanne van 30 jaar [is] om de 

stikstofdepositie onder de kritische drempelwaarden te laten dalen”. 

11.2.4.4 Stikstofbeleid Nederland 

Nederland – toekomstperspectief en ontwikkelingsruimte 

In Nederland verwacht men, net als in Vlaanderen een aanzienlijke autonome daling van de NOx-

emissies op basis van EU-wetgeving en de European Green Deal.  

 

Het pad dat men vanuit de verschillende verkeersmodi voorziet, is als volgt:  

• de NOx-emissie van wegverkeer daalt de komende jaren volgens het basispad verder van 74,4 

kton per jaar in 2018 naar 35,9 kton per jaar in 2030 (een daling van 52%). Dit is voor een groot 

deel het gevolg van het schoner worden van nieuwe voertuigen door strengere Europese 

emissiewetgeving en de elektrificatie van het wagenpark.   

• de NOx-emissie van de binnenvaart daalt tussen 2018 en 2030 van 25,6 naar 22,5 kton per jaar 

(een daling van 12%). Sinds 2020 gelden er strengere NOx-emissienormen voor nieuwe 

scheepsmotoren, de zogenoemde Stage V normen. De daling is binnen 10 jaar beperkt omdat de 

afschrijvingstermijn van binnenvaartschepen lang is.  

• de NOx-emissie van de zeescheepvaart op de Nederlandse wateren daalt van 103,8 kton per jaar 

in 2018 naar 79,9 kton per jaar in 2030 (daling 23%). Deze daling is het gevolg van de introductie 

van schonere scheepsmotoren, mede als gevolg van aanscherping van emissie-eisen.   

• de NOx-emissie van mobiele werktuigen zou tussen 2018 en 2030 dalen van 18,9 naar 10,1 kton 

per jaar (daling 46,5%). 

 

Ook voor de Nederlandse industrie (inclusief energie) wordt, op basis op basis van wet- en 

regelgeving, een voortzetting van het reductietraject voor NOx-emissies verwacht.  De reductie-factor 

van 3 tot 4 sinds 1990 (factor 6 voor de energie-bedrijven) zal niet meer mogelijk zijn, maar een 

verdere autonome daling richting 2030 met 8 tot 10% wordt wel vooropgesteld. Deze daling loopt 

parallel aan CO2-reductiedoelstellingen (elektrificatie, H2-gebruik,…). Specifiek voor de 

energiebedrijven is de vergroening (zon, wind, …) een belangrijkste factor, waarbij een reductie van 

hun NOx-emissies tussen 50 -70% wordt verwacht.  
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11.2.4.5 Meten van stikstofdepositie in de omgeving – op de beschermde 
habitattypes 

Achtergronddepositie 

In Vlaanderen bedroeg de gemiddelde stikstofdepositie (achtergronddepositie, ca. 24 kg N/ha.j - 

cijfers 2018). In 2018 werd voor 64% van de habitatoppervlakte een overschrijding van de KDW 

vastgesteld (ANB 2021). Op de volgende figuur met depositiekaarten wordt de totale vermestende 

depositie weergegeven voor de omgeving van het projectgebied (VLOPS 20, Geopunt.be) voor 2012 

en 2017.  

Op basis van deze figuur is duidelijk dat de totale vermestende deposities in de regio rond het 

projectgebied momenteel hoog zijn (20 kg N/ha.j en hoger). Ten opzichte van de waarden uit 2012 is 

er evenwel reeds een afname zichtbaar op een aantal punten (bijvoorbeeld de Kalmthoutse heide). 

Op andere punten blijft de depositie gelijk of is een stijging zichtbaar. Er wordt opgemerkt dat dit 

slechts een klein deel van Vlaanderen weergeeft. Trends zijn moeilijk afleidbaar op deze schaal. 

2012 

 

2017 

 
Figuur 11-5: Totale vermestende deposities in 2012 en 2017 (waarden in kg N/ha.j) Bron:VLOPS20 
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Ter vergelijking: onderzoek in Nederland heeft aangegeven dat de achtergrond-depositie van 

stikstof naar Natura2000-gebieden varieert van 9,8 kg N/Ha.j tot 49 kg N/ha.j. (RIVM.nl, 2013).   

Meteorologische afhankelijkheid 

De daadwerkelijke depositie van stikstof in een specifiek jaar wordt sterk bepaald door 

meteorologische fluctuaties in windsnelheden, windrichtingen en neerslaghoeveelheden die in het 

betreffende jaar optreden. 

In een Nederlands onderzoek (RIVM.nl, 2013) in functie van de opmaak van de grootschalige 

concentratie- en depositiekaarten, is door RIVM/PBL aangegeven dat sprake is van natuurlijke 

fluctuatie van de daadwerkelijke depositie van ongeveer 10% ten opzichte van de gemiddelde 

achtergronddepositie.  Dit betekent dat er jaarlijkse fluctuaties kunnen optreden in de grootte-orde 

van 0,98 kg/ha.j tot 4,9 kg/ha.j. 

 De natuurlijke fluctuatie in de feitelijke stikstofdepositie is van een grootte-orde die vele malen 

(10x tot 300x) groter is dan de depositie-bijdrage van Project One. 

Meetmogelijkheden 

De metingen van actuele vermestende deposities in situ door VMM hebben een meetfout van 5-10% 

(zie bijlage 1 - Informatie over geaccrediteerde metingen (normen ISO/IEC 17025:2005) in VMM 

2015).  

Bijvoorbeeld, ter hoogte van het Galgenschoor is de actuele gemeten depositie circa 30 kg N/ha.j. 

Rekening houdend met de minimale meetfout tot 5%, betekent dit dat de werkelijke depositie in de 

range tussen 27 en 33 kg/ha.j zal liggen. Er is een foutmarge in de grootte-orde van 3 kg N/ha.j.   

 Ter illustratie: een bijkomende stikstofdepositie van 0,1 kg/ha.j  ter hoogte van de Scheldedijk 

aan het Galgenschoor is slechts een fractie van de foutenmarge op de meting van de 

werkelijke stikstofdepositie.  

 

 Conclusie: de depositiebijdrage van Project One valt volledig weg tegen de grootte van de 

achtergronddepositie en natuurlijke fluctuaties die zich hierin jaarlijks kunnen voordoen.  Dit 

leidt tot de wetenschappelijke onderbouwde vaststelling dat de extreem lage 

stikstofdeposities ten gevolge van het project in de praktijk op het terrein niet kunnen worden 

gedetecteerd.  

11.2.4.6 Modellering vermestende en verzurende deposities met IMPACT 

De totale depositie is de som van de droge en de natte depositie. De droge depositie wordt berekend 

door de depositiesnelheid voor een bepaalde polluent te vermenigvuldigen met de luchtconcentratie 

voor die polluent. De natte depositie wordt bepaald door de neerslaghoeveelheden en de concentratie 

van een bepaald polluent in de neerslag. Hogere neerslaghoeveelheden geven over het algemeen 

hogere natte deposities, omdat de depositie wordt berekend door de concentratie en de neerslag-

hoeveelheid te vermenigvuldigen. Deze stijging is echter niet lineair omdat de concentratie over het 

algemeen daalt bij grote neerslaghoeveelheden. 

De parameters (depositiesnelheid, scavenging coëfficiënt4, …) die per polluent (stikstofoxiden, 

ammoniak, …) worden gebruikt voor de berekening van de theoretische depositie, zijn ingesteld in het 

IMPACT-model. Het model berekent de theoretische maximaal totale stikstofdeposities uitgedrukt in 

kg N/(ha.jaar) om zo de effecten van verzuring en vermesting op vegetaties in de omgeving te kunnen 

inschatten.  

 

4 Natte depositie wordt bepaald door de scavening coefficient (in s-1) (geen Nederlandse vertaling). 
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Bij de depositieberekeningen in het IMPACT-model is gebruik gemaakt van depositieparameters, 

zoals bepaald in het VLOPS-model op basis van de soort vegetatie per kilometerhok.  

Gebruik makend van bovenstaande modellen is de verspreiding van de uitstoot aan stikstofemissies 

door Project One, berekend voor vegetaties in het studiegebied. Bij de vegetaties wordt gebruik 

gemaakt van de Natura2000 en regionaal belangrijke biotopen klassering. Er wordt hierbij opgemerkt 

dat dit vegetaties omvat die buiten de perimeter van Natura2000- of VEN-gebieden gelegen zijn. 

Impacten op Natura2000-gebieden of VEN-gebieden worden beoordeeld in de passende beoordeling 

en verscherpte natuurtoets (zie verder).  

De lokale bijdrage aan stikstofdepositie vanuit Project One in het studiegebied is als volgt te 

omschrijven: 

 

Tabel 11-2: Overzicht van de minimale en maximale bijdrage van het project tijdens de aanleg- en exploitatiefase 
op Natura2000 habitats in het studiegebied. 

 

 

 

 

 

De specifieke cijfers zijn verder in dit rapport in detail per beschermingszone en habitattype 

opgenomen.  

11.2.4.7 Kritische depositiewaarden (KDW) – aantoonbaarheid effecten 

Motivering kritische depositiewaarden 

Met de term “kritische depositiewaarde” voor stikstof wordt de grens bedoeld waarboven het risico 

niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van de habitat significant wordt aangetast als gevolg van 

de verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie (T’jollyn et al. 2009). 

In 2013 werd een analyse uitgevoerd door het INBO (Hens & Neirinck, 2013) waarin werd nagegaan 

of de kritische depositiewaarden (KDW) uit het Alterra-rapport ‘Overzicht van kritische depositie-

waarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000’ uit 2012 (van 

Dobben et al., 2012) konden worden gebruikt in Vlaanderen. In dat rapport wordt een overzicht 

gegeven van concrete (unieke) kritische depositiewaarden voor stikstof voor de Natura 2000-

habitattypen en de (stikstofgevoelige) overige leefgebieden van soorten die in Natura 2000-gebieden 

worden beschermd. De methode om tot een concrete (unieke) KDW per habitattype of leefgebied te 

komen, is als volgt samengevat: 

• per habitat wordt bepaald of er een door de UNECE (United Nations Economic and Social Council) 

in 2010 vastgestelde empirische KDW-range beschikbaar is; zo ja, dan wordt deze range 

gepreciseerd tot een concrete KDW met behulp van modeluitkomsten en (zo nodig) 

deskundigenoordeel; 

• als er geen empirische KDW-range beschikbaar is, is de gemiddelde modeluitkomst voor dat type 

bepalend voor de KDW; 

• als er ook geen modeluitkomst beschikbaar is, is een (onderbouwd) deskundigenoordeel bepalend 

voor de KDW. 

  

Bijdrage 
Minimum 

(kg N/ha.j) 

Maximum 

(kg N/ha.j) 

Aanlegfase 0,010 0,120 

Exploitatiefase 0,010 0,200 
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Uit de analyse van het INBO bleek dat het de beste keuze was om de Nederlandse kritische 

depositiewaarden (van Dobben et al. 2012) over te nemen om zo gefundeerde habitattype-specifieke 

kritische depositiewaarden voor stikstof vast te stellen die in het IHD-beleid als grenswaarden moeten 

gehanteerd worden.  

De Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart (uitgave 2020) werd in deze studie 

gebruikt om de ligging van de Europese habitattypes en regionaal belangrijke biotopen in de 

omgeving van het projectgebied na te gaan. Dit omvat ook vegetaties die buiten Natura2000- of VEN-

gebieden gelegen zijn5. In het kader van voorliggend milieueffectenrapport is dit nog steeds een 

correct en wetenschappelijk ondersteund uitgangspunt. Voor deze biotopen zijn kritische 

depositiewaarden (KDW’s) voorhanden in Van Dobben et al. (2012). 

Project One bijdrage t.o.v. KDW 

De kritische depositiewaarden voor alle relevante vegetaties (Europese habitattypes en regionaal 

belangrijke biotopen) die in het studiegebied van Project One voorkomen, zijn verderop in de 

effectbespreking opgelijst.   

Een vergelijking van de verwachte stikstofdepositie ten opzichte van de geïdentificeerde vegetaties 

en hun geassocieerde KDW (Van Dobben et al. 2012), levert volgend overzicht van procentuele 

bijdrage van Project One (minimum en maximum over de verschillende habitattypes, per fase):   

Tabel 11-3 Overzicht van minimale en maximale bijdragen (procentueel van KDW) van het project tijdens de 
aanleg- en exploitatiefase op Natura2000 habitats in het studiegebied. 

Project One – bijdrage t.o.v. KDW 

(met habitattype) 
Minimum Maximum 

Aanlegfase 0,03%  (1130) 
0,10% 

(2330) 

Exploitatiefase 0,03%  (1130) 
1,33% 

(9190 – outside Natura2000) 

 
 In functie van de “de minimis”-drempel uit de Ministeriële instructie (2 mei 2021), is er geen 

verplichting voor het uitvoeren van een passende beoordeling voor de aanlegfase, maar wel 

voor de exploitatiefase. Niettemin wordt voor beide fasen een passende beoordeling naar 

stikstofdepositie uitgevoerd. 

 De berekende procentuele bijdrage van Project One ten opzichte van de kritische 

depositiewaarde ligt voor alle habitattypes6 onder 1% en voor een groot deel zelfs onder 

0,33%. Bij één perceel met habitat 9190 is het hoger dan 1% maar dit habitat is gelegen 

buiten SBZ. 

 Bijdrage in functie van kritische depositiewaarden: De vaststelling dat een project een 

bijdrage in N-depositie levert op een reeds overbelast stikstofgevoelig habitat, is op zich geen 

aanleiding om te stellen dat het effect van deze bijdrage per definitie significant is (Raad van 

State, NL – 22/04/2020).  Het effect van de bijdrage van het project dient passend beoordeeld 

te worden. 

11.2.4.8 Meetbaarheid effecten van lage stikstofdeposities 

Duits wetenschappelijk onderzoek heeft geconcludeerd dat de effecten van stikstofdeposities lager 

dan 0,3 kg N/ha.j niet meer aantoonbaar zijn in de ontvangende vegetatie. Er kon in het onderzoek 

geen toekenningsrelatie worden bewezen tussen dergelijke lage depositiebijdragen en een eventueel 

 

5 Het betreft louter een classificatie op basis van Natura2000-habitattypes, en houdt de facto geen wettelijke bescherming in.  
6 Uitgezonderd voor habitattype 9190, tijdens exploitatiefase. 
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schadelijk gevolg (Redeker, Sellner & Dahs 2014, BASt rapport).  Daarom stelden deze 

wetenschappers dat deposities lager dan 0,3 kg N/ha.j wetenschappelijk niet relevant, noch 

betekenisvol kunnen zijn. 0,3 kg N/ha.j werd hierbij als veilige waarde gebruikt, daar pas vanaf 0,5 kg 

N/ha.j effecten werden gezien.   

Een ander recenter onderzoek (Mouissie, 2019) concludeert dat op basis van de onzekerheden in de 

berekening van de KDW en de experimentele studies over dosis-effect relaties, meetbare ecologisch 

relevante effecten ten gevolge van stikstofdepositie kunnen optreden vanaf een bijdrage van meer 

dan 0,98 kg N/ha.j.   

Experimentele veldstudies (Caporn et al. 2016, Bobbink & Hettelingh 2011) betreffen vaak langjarige 

studies naar effecten van stikstofbijdragen in de range tot tientallen kilogram N/ha/jaar bedragen. Uit 

een analyse van een groot aantal veldstudies blijkt dat bij een bijkomende depositie boven de 

kritische depositiewaarde van habitats, een verlies van soortenrijkdom kan optreden bij een 

structurele toename van ca. 0,28 kg N/ha.j of hoger. Dit is gelijkaardig aan de waarde vastgesteld 

door Redeker, Sellner & Dahs 2014 en het BASt rapport. In sterk overbelaste situaties treedt (verder) 

soortenverlies op bij hogere toenames van 0,49 kg N/ha/jaar of meer. Habitats zijn dan ook 

gevoeliger voor een structurele toename in de stikstofdepositie als de achtergronddepositie zich 

situeert rond de KDW. 

 Er zijn meerdere wetenschappelijke bronnen die een drempelwaarde van 0,3 kg N/ha.j 

aangeven als ondergrens voor een meetbaar effect op het habitat als gevolg van bijkomende 

stikstofdepositie.  

  

 De maximaal verwachte bijdrage van Project One aan de stikstofdepositie op de habitattypes 

in het studiegebied bedraagt 0,2 kg N/ha.j, en ligt bijgevolg een factor 2 lager dan de 

drempelwaarde waarboven een meetbaar effect mogelijk is.   

11.2.4.9 Conclusie stikstof - verantwoording 

Lage absolute emissies: 

De verwachte jaarlijkse emissies van Project One aan NOx en NH3, bedragen respectievelijk 167 ton 

en 18 ton. Via gecertifieerde meetapparatuur op elk van de schoorstenen, zullen deze emissies 

continu gemonitord worden. Gebruik makend van gevalideerde modellen is de verspreiding van deze 

stikstofemissies van Project One naar de omgeving berekend. De bijdrage (in absolute cijfers, over 

aanlegfase en exploitatiefase) op de verschillende locaties waar zich beschermde habitattypes 

bevinden, varieert van 0,010 kg N/ha.j tot maximaal 0,20 kg N/ha.j. 

Depositiebijdrage verwaarloosbaar tegen achtergronddepositie:  

In 2018 bedroeg de gemiddelde stikstofdepositie (achtergronddepositie) in Vlaanderen ca. 24 kg 

N/ha.j. De maximale bijdrage van Project One naar beschermde habitattypes (0,2 kg N/ha.j), is daar 

slechts 0,8% van.   

Als gevolg van meteorologische condities, ontstaan er natuurlijke fluctuaties in de feitelijke 

stikstofdepositie die vele malen (10x tot 300x) groter zijn dan de bijdrage van Project One.  

De metingen van actuele vermestende deposities in situ vertonen bovendien meetfouten in de 

grootte-orde van 5-10% (VMM 2015). De maximale bijkomende stikstofdepositie van 0,2 kg/ha.j voor 

Project One bedraagt slechts een fractie van deze foutenmarge. 

De depositiebijdrage van Project One valt bijgevolg volledig weg tegen de grootte van de 

achtergronddepositie. De natuurlijke fluctuaties die zich hierin jaarlijks kunnen voordoen en de 

foutenmarge op de eigenlijke depositiemetingen.  Dit leidt tot de wetenschappelijke onderbouwde 

vaststelling dat de lage stikstofdeposities ten gevolge van het project in de praktijk op het terrein niet 

kunnen worden gedetecteerd.  
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Kritische depositiewaarde (KDW) en aantoonbaarheid effecten: 

De berekende procentuele bijdrage van Project One ten opzichte van de kritische depositiewaarde ligt 

voor alle habitattypes7 onder 1% en voor een groot deel zelfs onder 0,33%.  

Er zijn meerdere, onafhankelijke wetenschappelijke bronnen die een drempelwaarde van 0,3 kg 

N/ha.j aangeven als ondergrens voor een meetbaar effect op het habitat als gevolg van bijkomende 

stikstofdepositie.   

De maximaal verwachte bijdrage van Project One aan de stikstofdepositie op de habitattypes in het 

studiegebied bedraagt 0,2 kg N/ha.j, en ligt bijgevolg een factor 2 lager dan de drempelwaarde 

waarboven een meetbaar effect zou mogelijk zijn. 

Bijgevolg kan er op basis van de bovenstaande wetenschappelijke referenties, in geen enkel 

habitattype in het studiegebied een meetbaar effect van de bijdrage in stikstofdepositie van Project 

One aangetoond worden.   

Toekomstsperspectief & ontwikkelingsruimte:  

De prognose uit het Luchtbeleidsplan 2030 voorziet een reductie van ca. 50 000 ton per jaar aan 

NOx-emissies tegen 2030. Vermits de verwachte emissiebijdrage van Project One slechts 167 ton 

NOx/jaar bedraagt, is dit slechts een fractie van dit reductieperspectief (factor 300) naar 2030 toe.  

Bovendien houdt het Luchtbeleidsplan 2030 rekening met een economische groei van 1 % voor de 

chemische sector, waarin de beperkte bijdrage van Project One zal inpassen  

Dit geeft aan dat er voldoende ontwikkelingsruimte is binnen het huidige beleidskader om te stellen 

dat de beperkte hoeveelheid aan NOx-emissies vanuit Project One geen belemmering kan vormen 

naar de realisatie van de langetermijndoelstellingen inzake verzuring en vermesting, en derhalve de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypes in de Speciale BeschermingsZones niet in het 

gedrang zal brengen. 

In de verdere onderdelen van dit hoofdstuk worden de gedetailleerde beoordelingen gemaakt van de 

effecten van verzurende en vermestende deposities op de habitattypes in de Speciale 

BeschermingsZones (Galgenschoor, Kalmthoutse Heide, Brabantse Wal, …) binnen het 

studiegebied.  Daarin zal worden verwezen naar deze meer algemene verantwoording.  

  

 

7 Uitgezonderd voor habitattype 9190, tijdens exploitatiefase. 



 

16 juli 2021 

 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

11-23 

11.3 Referentiesituatie 

11.3.1 Algemeen 

Binnen het studiegebied van Project One zijn meerdere aandachtsgebieden gesitueerd, die al of niet 

een Internationale, Europese of Vlaamse bescherming genieten. Ook op Nederlands grondgebied 

bevinden zich enkele Natura 2000-gebieden, die mogelijk kunnen beïnvloed worden door het project.  

In de onderstaande lijst worden de gebieden vermeld die gelegen zijn binnen een straal van 20 

kilometer rond het projectgebied waarbij de depositiecontour van 0,010 kg N/ha.j8  met een ruime 

marge errond, omvat wordt.   

Het overzicht van natuurgebieden dat hieronder verder besproken wordt, is gebaseerd op de 

mogelijke impact door depositie, rekening houdend met de overheersende windrichtingen (vanuit ZW, 

richting NO).  

In zuidwestelijke tot zuidoostelijke richting zijn een groot aantal gebieden gelegen, waarbij geen 

impact verwacht wordt, aangezien deze ver buiten de depositiecontour voor enige impact gelegen zijn 

(zie effectbespreking).  

Uit de effectbeoordeling blijkt verder welke van deze gebieden eventueel relevant beïnvloed worden: 

• VEN-gebieden in de omgeving (Bijlage 1 Kaart 11): 

• Slikken en Schorren langsheen de Schelde, met deelgebieden Groot Buitenschoor, 

Galgenschoor (kortste afstand ca. 150 m ten W); 

• De Kuifeend, met deelgebieden Kuifeend, Grote Kreek (ca. 3 km ten ZO) en de 

Opstalvallei (ca. 0,4 km ten O).  

• De Maatjes (ca. 12 km ten NO); 

• De Kalmthoutse heide (ca. 9,8 km ten NO). 

• Speciale beschermingszones (Natura 2000) in de omgeving (Bijlage 1 Kaart 11):  

• Vogelrichtlijngebieden: 

• De Beneden-Schelde, Schorren en Polders (min. ca. 68 m ten W); 

• Kuifeend en Blokkersdijk (ca. 3 km ten ZO); 

• Kalmthoutse heide (ca. 9,8 km ten NO); 

• De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld (ca. 12 km ten NO); 

• In Nederland: Oosterschelde (ca. 12 km ten N); 

• In Nederland: Westerschelde en Saeftinghe (ca. 4 km ten N); 

• In Nederland: Brabantse Wal (ca. 4,2 km ten NO). 

• Habitatrichtlijngebieden:  

• Galgenschoor en Lillopolder zijn deel van 'Schelde en Durme estuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent' (min. ca. 155 m ten W); 

• Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats (ca. 3,5 km 

ten NW); 

• Kalmthoutse heide (ca. 9,8 km ten NO); 

• Klein en Groot Schietveld (ca. 12 km ten NO); 

• Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen (ca. 13 km ten ZO); 

• Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel (ca. 16 km ten W); 

• In Nederland: Brabantse Wal (ca. 4,2 km ten NO); 

• In Nederland: Westerschelde en Saeftinghe (ca. 4 km ten N); 

• In Nederland: Oosterschelde (ca. 12 km ten N). 

• Ramsargebieden: 

 

8 Deze depositie van 0,010 kg N/ha.j is zeer laag en ligt zeer ver onder de waarden die nog kunnen gedetecteerd worden via 
metingen.  Uit Duits onderzoek (Redeker et al. 2014) is immers gebleken dat depositiewaarden van minder dan 0,3 kg N/ha.j in 
realiteit niet meer detecteerbaar zijn in situ, noch kunnen hierbij observeerbare veranderingen in vegetatiesamenstelling 
gedetecteerd worden. Daarenboven ligt de meetfout bij de bepaling van de actuele deposities in situ tussen 5 en 10 % (VMM 
2015). Deze depositiewaarde is eveneens veel lager dan de waarde van 0,060 kg N/ha.j die gehanteerd wordt in de 
Ministeriële instructie KZD 13620, waarbij geen meetbare of aantoonbare effecten meer verwacht worden (de minimis 
drempel). 
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• De Schorren te Doel (Beveren), Galgenschoor (Lillo), Groot Buitenschoor (Zandvliet) 

(tussen 150 m en 3,3 km); 

• Het reservaat de Kalmthoutse Heide (ca. 9,8 km ten NO); 

• In Nederland: Westerschelde en Saeftinghe (ca. 4 km ten N); 

• In Nederland: Markiezaat (ca. 16 km ten N); 

• In Nederland: Zoommeer (ca. 19 km ten N). 

 

• Vlaamse natuurreservaten: 

• Kalmthoutse Heide (ca. 9,8 km ten NO); 

• Maatjes (ca. 18 km ten NO). 

 

• Erkende natuuurreservaten: 

• Groot Buitenschoor en Galgenschoor (3,3 km ten NW en 150 m ten W) 

• Schor Ouden Doel (ca. 1,3 km ten W); 

• Opstalvallei (ca. 600 m ten O); 

• Grote Kreek en Kuifeend (ca. 3 km ten ZO); 

• Natuurwaarden binnen de Antwerpse haven, die niet gelegen zijn binnen SBZ of VEN. Deze 

omvatten delen van de ecologische infrastructuur. 

Verschillende van de hiervoor vermelde aandachtsgebieden vallen samen met het estuariene milieu, 

de Zeeschelde in het bijzonder. Daarom wordt gestart met een algemene beschrijving van het 

estuariene milieu van de Zeeschelde.  

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse en Nederlandse natuurgebieden in de 

ruime omgeving en hun beschermingsstatus. 

Tabel 11-4: Overzicht Vlaamse en Nederlandse natuurgebieden 

Gebied SBZ-V SBZ-H VEN 

Erkend 

natuurreservaat 

Vlaams 

Natuurreservaat 

Gewestplan 

natuurreservaat
Ramsar 

Groot Buitenschoor ja Ja ja ja ja Ja 

Galgenschoor ja Ja ja ja ja Ja 

De Schorren te Doel ja Ja ja ja ja ja 

Opstalvallei   ja ja   

De Kuifeend, Blokkersdijk, Grote 

kreek 
ja  ja ja ja  

De Maatjes ja  ja ja ja  

Wuustwezelheide ja    ja  

Klein & groot schietveld ja Ja     

Kalmthoutse heide ja Ja ja ja ja ja 

Historische fortengordels van 

Antwerpen als vleermuizenhabitats 
 Ja  ja*   

Bossen en heide van zandig 

Vlaanderen – oostelijk deel 
 Ja ja    
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Gebied SBZ-V SBZ-H VEN 

Erkend 

natuurreservaat 

Vlaams 

Natuurreservaat 

Gewestplan 

natuurreservaat
Ramsar 

Bos- en heidegebieden ten oosten 

van Antwerpen 
 Ja     

NL - Westerschelde en Saeftinghe ja Ja    ja 

NL - Markiezaat- en Zoommeer      ja 

NL - Oosterschelde ja Ja     

NL – Brabantse Wal ja Ja     

‘* niet alle forten zijn erkend 

reservaat 
      

 

Voor een situering van de relevante ecologisch waardevolle gebieden, wordt verwezen naar Bijlage 1 

Kaart 11 en 13.  

Wat betreft de Natura 2000-gebieden, zowel op Vlaams als Nederlands grondgebied, worden deze in 

detail beschreven (aangemelde habitats en soorten, instandhoudingsdoelstellingen, staat van 

instandhouding) in de passende beoordeling.  

11.3.2 Algemene beschrijving van het estuariene milieu en de 
Zeeschelde in het bijzonder 

Het Schelde estuarium heeft een zoet-zoutgradiënt vanaf de monding naar het binnenland. De getij-

invloed reikt tot Gent. De Zeeschelde heeft een zeer dynamisch systeem van nevengeulen, ondiep 

water, platen, slikken en schorren.  

In het Schelde-estuarium komt een grote diversiteit aan organismen voor, niettegenstaande in de 

brakke delen het aantal soorten eerder laag is. Het Schelde-estuarium heeft een zeer hoge primaire 

productiviteit.  

Door dit hoge voedselaanbod zijn er hoge concentraties aan ongewervelde bodemorganismen, het 

benthos. Deze rijke bodemfauna is een voedselbron voor zowel vogels als vissen.  

Het Schelde-estuarium vormt een aantrekkelijk paai- en kinderkamergebied voor mariene vissoorten. 

Tijdens de winter heeft het estuarium een overwinteringsfunctie voor soorten zoals Haring, Sprot en 

Zeebaars. In de lente vormt een estuarium de toegangsweg voor ‘anadrome’ (trekkende) vissoorten 

die de rivier opzwemmen naar de paaigebieden. Zo trekt een grote populatie van Rivierprik (Bijlage II-

soort) de Zeeschelde op. Andere trekkende vissoorten die dankzij de verbeterde waterkwaliteit nu 

terug geregeld in de Zeeschelde worden waargenomen zijn Fint, Paling en Spiering. 

Niet alleen vissen, maar ook vogels maken in belangrijke mate gebruik van deze rijke 

voedselbronnen. Vooral gedurende de trekperiode en in de winter zijn grote aantallen steltlopers en 

andere watervogels voor hun overleving afhankelijk van deze gebieden.  

Het Schelde-estuarium is in de loop van de 20ste eeuw ernstig beïnvloed door menselijk ingrijpen. 

Het estuarium werd steeds verder ingepolderd en bedijkt. De vaargeul werd steeds dieper en ruimer 

uitgebaggerd in functie van de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen. De belangrijkste 

knelpunten voor het ecologisch functioneren van het Schelde-estuarium zijn de veranderingen in de 

hydromorfologie, de toegenomen getijdenenergie, de slechte waterkwaliteit en de verontreiniging van 
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de waterbodem. Als gevolg van de indijking en de verdieping van de Schelde is de oppervlakte slik en 

schor de voorbije 150 jaar sterk afgenomen. In 2003 was de oppervlakte nog slechts een derde van 

de oppervlakte in 1850 (Natuurrapport 2007 – focus Zeeschelde). De resterende 

intergetijdengebieden zijn op veel plaatsen weinig duurzaam, omdat ze onder hoge 

hydromorfologische druk staan.  

Echter, de voorbije decennia kwam de kentering in het internationale en lokale milieu- en natuurbeleid 

(meer specifiek het streven naar een meer integraal beheer van het estuarium) en een aantal 

initiatieven, waaronder het vernieuwde Sigmaplan, op gang waardoor het tij langzaam kan keren 

(Natuurrapport 2005). 

11.3.3 Groot Buitenschoor 

Het Groot Buitenschoor is gelegen ten noordwesten van het projectgebied, langs de Schelde en is 

215 hectare groot. Het Groot Buitenschoor maakt deel uit van het Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) 

BE2301336 ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ en het Habitatrichtlijn (SBZ-H) 

BE2300006 ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. Het gebied is 

aangeduid als een erkend natuurreservaat ‘Groot Buitenschoor en Galgenschoor’ (Natuurpunt) en 

Ramsar-gebied. De kortste afstand tussen het projectgebied en het Groot Buitenschoor bedraagt ca. 

3 500 meter in NNW richting. 

11.3.3.1 Vegetatie 

Het Groot Buitenschoor is op de biologische waarderingskaart versie 2018 ingekleurd als biologisch 

zeer waardevol gebied met slik (BWK-code ds), schorre (BWK-code da), rietland (BWK-code mr) en 

brak tot zilt moeras met Heen (BWK-code mz). Op de hogere gedeelten langs de dijk komt verruigd 

grasland (BWK-code hr) en mesofiel hooiland (BWK-code hu) voor. De Europese habitattypes 1130 

‘Estuaria’ en 1330 ‘Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)‘ komen voor. Op de 

hogere delen, buiten het bereik van eb en vloed, komt het habitattype 6510 ‘Glanshaver- en Grote 

vossenstaartgraslanden’ voor. 

Slikken- en Schorrenhabitats zijn ‘uiterst zeldzaam’ in Vlaanderen: het gezamenlijke slikken- en 

schorrenareaal in Vlaanderen bedraagt naar schatting 1 500 à 2 000 ha. De verspreiding van 

brakwaterslikken- en schorren in Vlaanderen is beperkt tot de buitendijkse gebieden langs de 

Zeeschelde, stroomafwaarts van Antwerpen. In Europa komen ze alleen nog voor in de monding van 

de Elbe en de Westerschelde. Zoutwaterslikken komen op verschillende plaatsen voor langs de 

Vlaamse kust, o.a. ter hoogte van de IJzermonding, het Zwin en de Baai van Heist. 

Soortenarme pioniersvegetaties met Zeekraalsoorten en ook Klein schorrenkruid komen voor op 

beschutte slikken die dagelijks overstromen met sterk brak water. Zeekraal- en 

Schorrenkruidvegetaties vormen het beginstadium in de successie van slik naar schor. Op de 

overgang tussen slik en schor, die bij elk getij overstromen, worden de vegetaties gedomineerd door 

Bastaard slijkgras (synoniem: Engels slijkgras). Slijkgrasvegetaties spelen een belangrijke rol in de 

successie van slik naar schor. Deze overblijvende soort vormt bulten, waardoor de ophoging van het 

terrein versneld wordt. Op de hoger gelegen standplaatsen, die enkel bij springtij overstromen, neemt 

de vitaliteit van voorgaand habitattype af door sedimentatie en ontstaan schorren. Gewoon 

kweldergras is de typische kensoort voor lage schorren die vaker en langer onder water komen, 

terwijl Gewone zoutmelde en Strandkweek kenmerkend zijn voor hoger gelegen plaatsen. Op 

middelhoge schorren die minder frequent overstromen, komen Lamsoor en Zeeweegbree voor. Op 

begraasde, hoge schorren ontwikkelen normaal korte grazige vegetaties met Engels gras, Melkkruid 

en zouttolerante vormen van Rood zwenkgras en Fioringras. De typische kensoorten voor de 

brakwaterschorren in het Schelde-estuarium zijn Zulte, Heen en Echt lepelblad (bron: MER 

Kerncentrale in Doel, 2010). 
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11.3.3.2 Fauna 

De Zeeschelde (het gedeelte van de Schelde van Gent tot de Belgisch-Nederlandse grens) is 

internationaal belangrijk voor overwinterende watervogels. De belangrijkste soorten zijn Krakeend, 

Tafeleend en Wintertaling en tijdens sommige winters ook Pijlstaart. Op Vlaams niveau herbergt de 

Zeeschelde meer dan 30% van de West-Europese winterpopulaties voor Wintertaling, Krakeend en 

Pijlstaart. Wintertalingen zijn in de Zeeschelde de talrijkste overwinterende watervogels. Ze komen 

langs de volledige gradiënt voor in het Schelde-estuarium. In de jaren ‘90 namen de aantallen echter 

sterk af in de Westerschelde, terwijl ze sterk toenamen in de Zeeschelde. Het is niet duidelijk of er 

een verschuiving van de populatie heeft plaatsgevonden, maar het is vrijwel zeker dat de 

waterkwaliteitsverbetering in de jaren ‘90 aan de grondslag ligt van de toename in de Zeeschelde. De 

Wintertalingen in de Zeeschelde foerageren op het slik langs de waterlijn en bijna nooit in het water. 

Bij laagtij wordt er ook gefoerageerd op nog vochtig slik iets van de waterkant, bij hoogtij overtijen ze 

op het naburige schor. Door de hoge densiteiten aan ongewervelde fauna op de slik- en 

zandgebieden foerageren hier vaak grote aantallen steltlopers zoals plevieren en strandlopers. Bij 

hoogwater vormen schorren bovendien een vluchtplaats voor allerlei waadvogels die op de 

omringende slikken of stranden foerageren (Dumortier et al., 2007; Demolder et al., 2014). In het 

gebied worden regelmatig zeehonden waargenomen (bron: waarnemingen.be/species/395). Er zijn 

geen vissoorten waarvoor specifieke instandhoudingsdoelstellen zijn geformuleerd voor de 

Zeeschelde.  

De laatste jaren wordt er bij meerdere overwinterende watervogels (o.a. Wintertaling, Tafeleend, 

Bergeend, Pijlstaart, Bonte strandloper, Tureluur,…) een dalende trend vastgesteld in de 

waargenomen aantallen. In het zoet- en brakwaterestuarium van de Zeeschelde hebben 

veranderingen in de waterkwaliteit geleid tot grote wijzigingen in het voedselaanbod. Aanvankelijk 

leidde een verbetering in de waterkwaliteit tot een sterke toename van watervogels. Toen de 

organische belasting in het estuarium verder daalde, nam het voedselaanbod - voornamelijk kleine 

bodemdieren (Oligochaeta) - opnieuw sterk af en verdwenen de grote aantallen watervogels (Devos 

& Onkelinx, 2013). 

Het Groot Buitenschoor is een slikken- en schorrengebied dat als foerageer- en pleisterplaats 

gebruikt wordt door watervogels (eenden, reigers, aalscholvers) en steltlopers.  De rietkragen langs 

de Schelde in het Groot Buitenschoor bieden ruimte aan typische broedvogels.  

In de aanmelding voor het gebied wordt vermeld dat op basis van de geldige waarnemingen van 

broedvogels tijdens het voorjaar 2012 (Avimap) minstens 11 soorten broedvogels voorkomen in het 

deel van het Groot Buitenschoor dat binnen VEN ligt (laatste beschikbare gerapporteerde gegevens 

uit de aanmelding voor het gebied). Interessant zijn de broedterritoria van Blauwborst (4-tal), Rietgors 

(4-tal, rode lijst ‘Bijna in gevaar) en Kneu (1 territorium, rode lijst ‘Kwetsbaar’). In de effectbespreking 

wordt verder aanvullend gebruik gemaakt van recentere broedvogeldata (losse waarnemingen) van 

Natuurpunt vzw. 

De ‘Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines’ (Everaert, 2015)9 geeft aan dat het studiegebied 

gelegen is nabij een route van dagelijkse slaaptrek van meeuwen en steltlopers van en naar de 

slaapplaats (het gaat hier om slaaptrek tussen het complex De Kuifeend enerzijds en de Schelde 

anderzijds) en vlakbij de Zeeschelde die zelf ook geldt als een belangrijke route voor slaaptrek. 

Daarnaast fungeert de Zeeschelde ook als corridor bij de dagelijkse verplaatsingen van watervogels 

en steltlopers tussen voedselgebieden en rustgebieden. De Zeeschelde en de kanaaldokken doen 

beiden dienst als pleister- en rustgebieden voor watervogels en steltlopers. De percelen van het 

projectgebied bevinden zich binnen de buffer van 1 km rond deze pleistergebieden. 

 

9 Deze risico-atlas hoort bij het beslissingsondersteunend instrument inzake de inplanting van windturbines in Vlaanderen en 
de mogelijke effecten op vogels en vleermuizen. 
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11.3.4 Galgenschoor 

Het Galgenschoor ligt ten westen van het projectgebied. De ecologisch waardevolle slik- en 

schorzone wordt van het projectgebied gescheiden door een grazige berm/dijk met 

hoogspanningsmasten, de Scheldelaan en spoorlijnen langs weerszijden van de Scheldelaan. 

De grens van het Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) BE2301336 ‘Schorren en polders van de Beneden-

Schelde’ ligt binnen 100 m van de perceelsgrens van het projectgebied (het SBZ-V omvat ook 

spoorlijnen).  

Daarnaast is het Galgenschoor ook aangeduid als Ramsargebied, Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) 

(grens op zo’n 150 m van het projectgebied) en als ‘Grote Eenheid Natuur’ (GEN) binnen het Vlaams 

Ecologisch Netwerk (VEN). Het behoort als deelgebied 37 tot het Habitatrichtlijngebied BE2300006 

‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ en tot het VEN ‘Slikken en 

schorren langsheen de Schelde’.  

Het Galgenschoor is ook een erkend natuurreservaat ‘Groot Buitenschoor en Galgenschoor’ 

(Natuurpunt), waarvan de grens is afgebakend op min. ca. 150 m van het projectgebied. 

Het Galgenschoor is ongeveer 46 ha groot en 2 km lang en bevindt zich ten noorden van Antwerpen 

op de Rechter Scheldeoever tussen Lillo-Fort en de Europaterminal. Het is aangeduid op de 

Biologische waarderingskaart (2020) als een biologisch zeer waardevol, brak schorrengebied op het 

grondgebied van de gemeenten Zandvliet en Lillo. Het zuidelijk deel van het Galgenschoor grenst via 

een smalle strook rietvegetatie in het zuidelijk gedeelte aan het reservaat van Fort Lillo. 

De huidige vorm van het Galgenschoor is reeds op de kaarten van Ferraris (1771-1778) zichtbaar. 

Tot in de jaren ’50 werd het begraasd door schapen en was een gevarieerde zilte graslandvegetatie 

aanwezig. Na het wegvallen van de begrazing evolueerde de vegetatie eerder tot een monotone 

rietvegetatie. Op dit moment is de begrazing opnieuw ingevoerd om de variatie in de vegetatie terug 

te herstellen. Door het ‘betrappen’ van de bodem door het vee en het losmaken van de dikke viltlaag 

van halfvergane plantenresten (vnl. riet en strandkweek), wordt de grond terug mobiel, neemt de 

erosie toe en zet de verjonging van het schor zich gestaag verder. In het zuidelijk deel wordt het riet 

jaarlijks gemaaid om economische redenen. Het monitoringsrapport van 2008 geeft aan dat er nieuwe 

geulen blijven ontstaan en dat de brakke schorrenvegetaties met hun zouttolerante soorten zich 

verder blijven ontwikkelen (Wagemans et al., 2008). 

Op volgende figuren wordt de ligging van dit gebied ten opzichte van het projectgebied weergegeven.  
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Figuur 11-6: Situering van het Galgenschoor (deel van SBZ Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent) ten opzichte van het projectgebied (overzicht).  
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Figuur 11-7: Situering van het Galgenschoor (deel van SBZ Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent) ten opzichte van het projectgebied (detail). 
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Figuur 11-8: Situering van het Galgenschoor (deel van SBZ Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent) ten opzichte van het projectgebied (detail). 

11.3.4.1 Vegetatie 

Het volledige Galgenschoor is op de biologische waarderingskaart versie 2020 ingekleurd als 

biologisch zeer waardevol gebied met slik (BWK-code ds), schorre (BWK-code da) en rietland (BWK-

code mr). Het Europees habitattype 1130 ‘Estuaria’ komt er voor en het habitattype 1330 ‘Atlantische 

schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)‘ op de iets hoger gelegen delen, die niet bij elk hoog tij 

overstromen, maar enkel bij springtij. Daarnaast komt ook het regionaal belangrijk biotoop ‘Rietland 

en andere Phragmition-vegetaties’ voor.  

Door de buitendijkse ligging wordt de vegetatie in het Galgenschoor gekenmerkt door relatief 

soortenarme plantengemeenschappen met een sterke dominantie van één soort.  

Soortenarme pioniersvegetaties met Zeekraalsoorten en ook Klein schorrenkruid komen voor op 

beschutte slikken die dagelijks overstromen met sterk brak water. Zeekraal- en 

Schorrenkruidvegetaties vormen het beginstadium in de successie van slik naar schor. Op de 

overgang tussen slik en schor, die bij elk getij overstromen, worden de vegetaties gedomineerd door 

Bastaard slijkgras (synoniem: Engels slijkgras). Slijkgrasvegetaties spelen een belangrijke rol in de 

successie van slik naar schor. Deze overblijvende soort vormt bulten waardoor de ophoging van het 

terrein versneld wordt. Op de hoger gelegen standplaatsen, die enkel bij springtij overstromen, neemt 

de vitaliteit van voorgaand habitattype af door sedimentatie en ontstaan schorren. Gewoon 

kweldergras is de typische kensoort voor lage schorren die vaker en langer onder water komen, 

terwijl Gewone zoutmelde en Strandkweek kenmerkend zijn voor hoger gelegen plaatsen. Op 

middelhoge schorren die minder frequent overstromen, komen Lamsoor en Zeeweegbree voor. Op 

begraasde, hoge schorren ontwikkelen normaal korte grazige vegetaties met Engels gras, Melkkruid 

en zouttolerante vormen van Rood zwenkgras en Fioringras. De typische kensoorten voor de 
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brakwaterschorren in het Schelde-estuarium zijn Zulte, Heen en Echt lepelblad (bron: MER 

Kerncentrale in Doel, 2010). 

Op volgende figuur wordt de ecotopenkaart van de slikken en schorrengebieden ter hoogte van het 

studiegebied (o.a. Galgenschoor) weergegeven. Op basis van deze kaart kan voor het Galgenschoor, 

van oostelijke naar westelijke richting, het volgende afgeleid worden: 

• De meest oostelijke zone wordt gekenmerkt door een schorzone, die breed is in het zuiden en 

smaller wordt naar het noorden toe; 

• Het schor gaat over in een slikzone gekenmerkt door: middelhoog slik zacht substraat, laag slik 

zacht substraat, 3 kleine zones laag slik hard natuurlijk; 

• Het slik gaat over in een zone ondiep subtidaal en een zone diep subtidaal. 
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Figuur 11-9: Ecotopenkaart van de slikken en schorrengebieden (o.a. Galgenschoor) ter hoogte van het projectgebied (Bron: ecotopenkaart 2015, INBO)
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11.3.4.2 Fauna 

De faunistische waarde van het Galgenschoor wordt voornamelijk bepaald door de avifauna. 

Getijdengebieden zoals het Galgenschoor bezitten een grote waarde voor heel wat vogelsoorten. Dit 

is vooral het geval omwille van de gradiënt van zout naar zoet. Ze bezitten ook een heel duidelijk 

seizoenaal aspect: er zijn de broedvogels, de doortrekkers en de wintergasten. Die worden hier kort 

gesitueerd. 

De Zeeschelde is internationaal belangrijk voor overwinterende watervogels. De belangrijkste soorten 

zijn Krakeend, Tafeleend en Wintertaling en tijdens sommige winters ook Pijlstaart. Op Vlaams niveau 

herbergt de Zeeschelde meer dan 30 % van de winterpopulaties voor Wintertaling, Krakeend en 

Pijlstaart. Wintertalingen zijn in de Zeeschelde de talrijkste overwinterende watervogels. Ze komen 

langs de volledige gradiënt voor in het Schelde-estuarium. In de jaren ‘90 namen de aantallen echter 

sterk af in de Westerschelde, terwijl ze sterk toenamen in de Zeeschelde. Het is niet duidelijk of er 

een verschuiving van de populatie heeft plaatsgevonden, maar het is vrijwel zeker dat de 

waterkwaliteitsverbetering in de jaren ‘90 aan de grondslag ligt van de toename in de Zeeschelde. De 

Wintertalingen in de Zeeschelde foerageren op het slik langs de waterlijn en bijna nooit in het water. 

Bij laagtij wordt er ook gefoerageerd op nog vochtig slik iets van de waterkant, bij hoogtij overtijen ze 

op de naburige schor (Dumortier et al., 2007; Demolder et al., 2014). 

Door de abundant aanwezige ongewervelde fauna op de slik- en zandgebieden foerageren hier vaak 

grote aantallen steltlopers zoals plevieren en strandlopers. Bij hoogwater vormen schorren bovendien 

een vluchtplaats voor allerlei waadvogels die op de omringende slikken of stranden foerageren.  

Van Ryckegem et al. (2017) deed een uitgebreid onderzoek naar habitatmapping en het foerageren 

van overwinterende watervogels op de slikken van de Zeeschelde. Tijdens de campagnes van 2014-

2015 werden 52 154 vogels geteld. Hierbij werden twee hoofdgroepen onderscheiden: eenden en 

steltlopers. Deze cijfers tonen aan dat in de zoetwaterzones langsheen de Zeeschelde vooral eenden 

worden waargenomen. In de brakwaterzone worden relatief minder eenden geteld, maar veeleer 

Tureluur, Kluut en Kokmeeuw. De grote aantallen steltlopers beperken zich echter tot twee gebieden, 

zijnde Ouden Doel en Doel-Kerncentrale. Dit zijn de gebieden met de grootste slikoppervlakte. 

Niettegenstaande het Galgenschoor ook in de brakwaterzone is gelegen, komen er toch veel eenden 

voor.  

 
Figuur 11-10: Totaal aantal eenden en steltlopers per hectare (± standaard fout) in de focusgebieden. (merk op 
dat de schaalverdeling verschilt tussen zoet en brak) 

 

De ‘Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines’ (Everaert, 2015) geeft aan dat het studiegebied gelegen 

is op een route van dagelijkse slaaptrek van meeuwen en steltlopers van en naar de slaapplaats (het 

gaat hier om slaaptrek tussen het complex De Kuifeend enerzijds en de Schelde anderzijds) en 

vlakbij de Zeeschelde die zelf ook geldt als een belangrijke route voor slaaptrek. Daarnaast wordt de 

Zeeschelde ook gevolgd bij voedseltrek, dit zijn de dagelijkse verplaatsingen van watervogels en 

steltlopers tussen voedselgebieden en rustgebieden. De Zeeschelde en de kanaaldokken doen beide 

dienst als pleister- en rustgebieden voor watervogels en steltlopers. De percelen van het 

projectgebied bevinden zich binnen de buffer van 1 km rond deze pleistergebieden. 
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In onderstaande tabellen worden de aantallen watervogels weergegeven voor de winters 2018/2019 

en 2020/2021 in het Galgenschoor (bron: scheldeschorren.be). Gegevens voor 2019/2020 waren niet 

voorhanden. 

Tabel 11-5: Aantallen watervogels Galgenschoor 2018/2019 (bron: Scheldeschorren.be) 

SOORT Oktober ‘18 
November 
‘18 

December 
‘18 

Januari ‘19 Februari ‘19 

Kievit 36 48 16 87 
122 

 

Grauwe gans 39 8 71 21 27 

Canadese 

gans 
    10 

Smient    12 34 

Scholekster 7 8 5 4 10 

Krakeend   2 14 20 

Wintertaling 10  8 18 9 

Wulp 3 6 4 6 4 

Bergeend 3   1 21 

Blauwe reiger 1  1   

Aalscholver    1  1 

Nijlgans  1   2 

Wilde eend 64 4   22 

Waterral     2 

 

Tabel 11-6: Aantallen watervogels Galgenschoor 2020/2021 (bron: Scheldeschorren.be) 

SOORT Oktober ‘20 Januari ‘21 Februari ‘21 

Kievit 61  64 

Grauwe gans 43 44 80 

Smient 3 2 12 

Scholekster 57 106 104 

Krakeend 44 24 44 

Wintertaling 2 35 16 

Wulp 8 5 6 

Bergeend   6 

Nijlgans 2   
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SOORT Oktober ‘20 Januari ‘21 Februari ‘21 

Wilde eend 15  67 

Bonte 

strandloper 
  38 

Kuifeend   6 

Tureluur   1 

Houtsnip   1 

 

In vergelijking met andere gebieden langs de Zeeschelde zijn de aantallen watervogels die 

foerageren of rusten in de winter ter hoogte van het Galgenschoor relatief laag. 

In Tabel 11-7 wordt voor het Galgenschoor aangegeven welke broedvogelsoorten aanwezig zijn, en 

dit voor alle soorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn, aangevuld met aandachtsoorten. Deze 

gegevens zijn het resultaat van toepassing van de PTT-methode10 (Gyselings et al., 2011 en 

Verbessem et al., 2007). De aandachtsoorten worden mee opgenomen in de effectbeoordeling 

omwille van het belang van het studiegebied voor deze soorten op Vlaamse schaal, hun voorkomen 

op de Rode lijst of omwille van de indicatieve waarde die deze soorten hebben voor de toestand van 

de belangrijke broedvogelhabitats en hun broedvogelgemeenschap. Ook alle soorten waarvoor 

instandhoudingsdoelstellingen zijn opgemaakt, zijn mee in de lijst opgenomen.  

De belangrijkste broedvogels van het Galgenschoor zijn typische soorten van schorrengebieden, 

zoals Tureluur en Bergeend. In de opgaande rietvegetaties vinden Rietgors en Blauwborst een 

geschikt broedbiotoop. Ook Bruine kiekendief komt voor als broedvogel in het gebied (succesvol 

broedgeval in 2014, ook in 2020). Dit ligt in de lijn met de aanduiding van het Galgenschoor als 

broedgebied voor de bijzondere broedvogel Bruine kiekendief in de ‘Vlaamse risicoatlas vogels-

windturbines’ (INBO, 2011). Sinds 2011 zijn er ook indicaties van broedgevallen van Kleine karekiet 

en Bosrietzanger (baltsgedrag). 

Tabel 11-7: Overzicht van de aandachtsoorten broedvogels en broedvogels van Bijlage I van de Vogelrichtlijn in 
het Galgenschoor op basis van Gyselings et al. (2011) en Verbessem et al. (2007).  

SOORT Galgenschoor Bijlage I-soort Rode Lijstsoort (Devos et al., 2016) 

Bergeend X  Momenteel niet in gevaar 

Krakeend X  Momenteel niet in gevaar 

Blauwborst X X Momenteel niet in gevaar 

Rietgors X  Bijna in gevaar 

 

10 De broedvogelgegevens voor het Galgenschoor zijn het resultaat van de PTT-methode (Punt-Transect-Methode). Deze 
methode is een zeer globale telmethode waarbij alle organismen, in dit geval vogels, geteld worden op een serie punten langs 
een vast traject. Men neemt een steekproef van het gekozen gebied door te tellen op een aantal vaste punten en vergelijkt 
uiteindelijk voor elke soort of er het volgende jaar meer of minder zijn. In tegenstelling tot de nauwkeurige karteermethode, 
waarbij absolute aantallen (dichtheden) van territoria (broedparen) kunnen bepaald worden, bekomt men met de PTT-methode 
dus relatieve aantallen. Door het tellen op een groot aantal vaste punten krijgt men op lange termijn een beeld van de trend per 
soort. Het voordeel van de PTT-methode is dat ze minder arbeidsintensief is dan de karteermethode en dat men eventueel 
meer gebieden kan tellen. Een nadeel van de PTT-methode is dat men geen zekerheid heeft dat de waargenomen soort 
effectief wel of niet broedt in het gebied. Voor een aantal soorten is de PTT-methode dan ook minder geschikt en moeten de 
resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Meer specifiek gaat het over de vogelsoorten: Bergeend, 
Krakeend, Kluut en Tureluur. Vandaar dat in de tabel geen aantallen worden vermeld, maar enkel de aanwezigheid van een 
broedgeval van de soort wordt aangegeven. 
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SOORT Galgenschoor Bijlage I-soort Rode Lijstsoort (Devos et al., 2016) 

Graspieper X  Bedreigd 

Tureluur X  Kwetsbaar 

Kluut X X Kwetsbaar 

Bruine kiekendief11 X X Bedreigd 

Op onderstaande figuren worden waarnemingen van broedindicerend12 gedrag weergegeven uit 

2020-2021 (Bron: databank waarnemingen.be, Natuurpunt vzw). Data tot april 2021 zijn mee 

opgenomen. 

 

Figuur 11-11: Waarnemingen van broedindicerend gedrag van Bruine kiekendief in 2020-2021 (Bron: databank 
waarnemingen.be, Natuurpunt vzw 2021). Groene stippen: Bruine kiekendief - waarnemingen) 
 

 

11 Advies 19-210678 ANB Antwerpen 
12 Waarnemingen met broedindicerend gedrag van vogels zijn waarnemingen tijdens de broedperiode van o.a. nestbouw, 
voedselvluchten, afleidingsgedrag, nesten, uitgevlogen jongen e.d. 
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Figuur 11-12: Waarnemingen van broedindicerend gedrag van Bergeend, Kluut, Krakeend en Tureluur in 2020-
2021 (Bron: databank waarnemingen.be, Natuurpunt vzw 2021). Blauw: Bergeend, Oranje: Kluut, 
Bruin:Krakeend, Paars: Tureluur). 

 

 
Figuur 11-13: Waarnemingen van broedindicerend gedrag van Blauwborst, Cetti’s zanger en Kleine karekiet in 
2020-2021 (Bron: databank waarnemingen.be, Natuurpunt vzw 2021). Rood: Blauwborst, Oranje: Cetti’s zanger, 
Donkerblauw: Kleine karekiet, Lichtblauw: Rietgors). 
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11.3.5 Kuifeend inclusief Opstalvallei, Grote kreek en Kuifeend 

Het gebied ‘De Kuifeend’ situeert zich op de rechteroever van de Schelde ten noorden van Antwerpen 

binnen het NMBS-rangeerstation Antwerpen Noord. De kortste afstand tussen het projectgebied en 

dit natuurgebied bedraagt ca. 3 kilometer in zuidoostelijke en oostelijke richting. Het gebied is 

aangeduid als VEN-gebied (met deelgebieden Opstalvallei, Grote Kreek en Kuifeend) en dit is 

eveneens een erkend natuurreservaat. Het gebied maakt deel uit van het Vogelrichtlijngebied ‘De 

Kuifeend – Blokkersdijk’.   

Het deelgebied Opstalvallei is een nieuw aangelegd natuurgebied genoemd naar de gelijknamige 

beek. Eén deel bestaat uit 2 gegraven plassen en een verbreding van de waterloop door het gebied, 

met daarbij 2 bospercelen. In het zuidelijk deel is een ecologische dijk aangelegd met uitkijkplatform. 

Het Reigersbos sluit aan op het Opstalvalleigebied. Het gebied vormt een broedbiotoop voor water- 

en rietvogels. Het gebied is aangelegd als compensatie voor verloren gegane natuurwaarden in het 

havengebied. 

De Kuifeend bestaat uit waterplassen, plas-drasgebieden, uitgestrekte rietvelden en gevarieerde 

graslanden. De Kuifeend is een belangrijk broed-, pleister- en overwinteringsgebied voor 

(water)vogels. Het vindt zijn oorsprong in de vroegere Antwerpse polder. Het is een natuuroase 

midden in de Antwerpse haven, omsloten door industrie, containerterminals, spoorweginfrastructuur, 

drukke verkeersaders en havendokken en de stortplaats Hooge Maey. De gronden zijn in eigendom 

van NMBS en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Het beheer berust bij Natuurpunt Antwerpen 

Noord vzw. 

11.3.6 Blokkersdijk 

Het deelgebied Blokkersdijk is een 100 ha groot natuurreservaat op de uiterste westrand van de stad 

Antwerpen. Het reservaat is gelegen tussen de N49 en de Schelde. Aan het westen begint de 

industriezone van de Antwerpse haven, ten oosten wordt het begrensd door het Sint-Annabos. Aan 

de overzijde van de N49 liggen Het Rot en Het Vlietbos. De kortste afstand tussen het projectgebied 

en Blokkersdijk bedraagt ca. 9,5 kilometer in zuidelijke richting. 

Het reservaat ligt op opgespoten terrein en bestaat uit een groot centraal meer en zijn oevergebieden. 

Blokkersdijk is een belangrijk watervogelgebied dat Europees beschermd is als Natura 2000-gebied 

(Vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en Blokkersdijk' (BE2300222)/ de Scheldeoevers zijn 

Habitatrichtlijngebied als onderdeel van 'Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot 

Gent' (BE2300006)). Het gebied is sinds 1999 een beschermd natuurreservaat.  

De Blokkersdijk vormde vroeger de scheiding tussen de Borgerweertpolder en de Melselepolder. De 

plas ontstond bij de ophoging van de Borgerweertpolder.  

11.3.7 De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld 

Het Vogel- en Habitatrichtlijngebied ‘De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld’ is gelegen 

op ca. 12 kilometer ten noordoosten van het projectgebied. Het Vogelrichtlijngebied overlapt niet 

volledig met het Habitatrichtlijngebied. Het natuurgebied ‘De Maatjes’ is eveneens erkend als Vlaams 

natuurreservaat. 

Op de militaire domeinen het Klein en Groot Schietveld vinden we enkele van de best bewaarde 

stukken natte heide in Vlaanderen, belangrijk voor het voortbestaan van typische heidesoorten als 

Heideblauwtje en Adder.  

De Schietvelden liggen in het noordwesten van de provincie Antwerpen. Langs de zuidrand van het 

Klein Schietveld loopt de antitankgracht. Het Klein en Groot Schietveld zijn twee uitzonderlijk grote 

natuurgebieden, die deel uitmaken van de groene gordel ten noorden van de stad Antwerpen. Die 

groene gordel loopt door tot in Nederland. Het Vogelrichtlijngebied ‘De Maatjes, Wuustwezelheide en 
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Groot Schietveld’ ligt gedeeltelijk buiten het Habitatrichtlijngebied, in het noorden van de gemeente 

Wuustwezel.  

De beide Schietvelden bestaan uit aanzienlijke oppervlaktes vochtige en droge heide. De vennen die 

er liggen, zijn belangrijke leefgebieden voor amfibieën en libellen. In mozaïek met vochtige heide 

vinden we ook veenhabitats. Lokaal komen heischrale graslanden voor, waar de bedreigde 

Aardbeivlinder leeft. In de heide en de overgangszone naar het bos komen zeldzame diersoorten 

voor zoals Adder, Gentiaanblauwtje, Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. Op de rand van het deelgebied 

Marum vind je nog een mooie overgang van kleinschalig weidelandschap naar beekvallei en 

heidelandschap. 

Het Klein en het Groot Schietveld zijn militaire domeinen. De militaire overheid is dan ook de 

belangrijkste gebruiker van het terrein. In het Groot Schietveld is er een grondwaterwinning van Pidpa 

en een landbouwconcessie van gemeente Brecht. Het vliegveld van het Klein Schietveld wordt 

gebruikt door een aeroclub en Natuurpunt doet vleermuisinventarisaties in het fort van Brasschaat.  

Het natuurgebied De Maatjes is gelegen op het grondgebied van Kalmthout. Het moerasgebied en 

natuurreservaat de Maatjes is de restant van een oud laagveenmoeras en turfwingebied waarin de 

laatste 200 jaar terug verlanding in het rietmoeras is opgetreden en dat momenteel bestaat uit 

rietmoeras en (natte) weilanden. Het gebied wordt gekenmerkt door de veelvuldige aanwezigheid van 

kleine natuurelementen zoals knotwilgenrijen, houtkanten en heggen. De rietkragen hebben de plaats 

ingenomen waar vroeger open waterplassen waren en maken deel uit van een veel groter rietland 

over de grens met Nederland. Oorspronkelijk kwam er in het gebied een grote oppervlakte aan natte 

extensieve graslanden voor die echter teruggedrongen zijn tot de oppervlakte binnen het Vlaams 

Natuurreservaat.  

Het moerasgebied is vooral belangrijk voor Bruine kiekendief, Roerdomp en Blauwborst maar ook 

voor andere typische rietsoorten als Rietzanger, Baardmannetje, Spotvogel, Bosrietzanger, … Tot 

een kleine 10 jaar geleden werd zelfs Porseleinhoen waargenomen en deze soort zal meeliften met 

de doelstellingen voor de andere moeras- en weidevogels. Voornaamste knelpunten zijn de kleine 

oppervlakte (6 ha) van het rietmoeras en de verdroging door een te intensieve drainage. Voor de 

instandhouding van de vogelrichtlijnsoort Roerdomp wordt toename van het rietland met ca. 100 ha 

tot doel gesteld. Blauwborst en Bruine kiekendief liften mee met deze doelstelling.  

In het huidige Vlaams natuurreservaat rond de Maatjes zijn structuurrijke, natte graslanden aanwezig 

die erg belangrijk zijn voor overwinterende en doortrekkende weide- en watervogels. De beschikbare 

oppervlakte leefgebied voor deze soorten is sterk geconcentreerd in deze natuurgericht beheerde 

graslanden. De belangrijkste (weiland)soorten zijn Regenwulp, Blauwe kiekendief, Kemphaan, 

Zwartkopmeeuw, Tureluur, Wulp, Grutto, Zomertaling, Smient, Rietgans, …  

Het weilandencomplex voor deze soorten dient voldoende groot en gevarieerd te zijn, waarbij er 

zowel minder natte als natte weilanden aanwezig moeten zijn om de verschillende soorten voldoende 

foerageermogelijkheden te bieden. Samenvattend komt dit neer op een weilandencomplex van 200 

ha, waarvan minstens 100 ha nat tot zeer nat is.  

11.3.8 Kalmthoutse Heide 

Het Vogel- en Habitatrichtlijngebied ‘De Kalmthoutse Heide’ is gelegen op ca. 9,8 kilometer ten 

noordoosten van het projectgebied. Dit gebied is eveneens aangeduid als Ramsargebied en Vlaams 

natuurreservaat. Het Stappersven gelegen in de Kalmthoutse heide is een erkend natuurreservaat. 

De Kalmthoutse Heide is een gevarieerd heidelandschap op zandduinen met open zand, droge en 

natte heide, vennen en bossen. In de overgangszone van heide naar loofbos komen zeldzame 

soorten zoals de Boomleeuwerik en de Gladde slang voor. 

De Kalmthoutse Heide ligt in het noordwesten van de Antwerpse Noorderkempen, tegen de Belgisch-

Nederlandse grens. Voor het natuurbehoud is dit gebied van uitzonderlijk belang omdat het met zijn 2 
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000 hectare afwisselend heidelandschap van landduinen, droge en natte heide, vennen, bossen en 

de verschillende overgangen daartussen, één van de laatste echt uitgestrekte heidegebieden van 

Vlaanderen is. Talrijke typische en zeldzame soorten overleven er en zowat alle milieus van de heide 

zijn er ontwikkeld. De gaafheid van het landschap is uniek in Vlaanderen. 

De Kalmthoutse Heide maakt deel uit van een groter grensoverschrijdend natuurgebied: grenspark 

De Zoom – Kalmthoutse Heide. Dat bijna 6 000 hectare grote gebied is een waardevol overblijfsel van 

een ooit zeer uitgestrekt landschap van stuifzanden, heidevelden en veengebieden.  

Bijna het volledige gebied van de Kalmthoutse Heide heeft als bestemming ‘natuur en reservaat’. Er 

komt dan ook zeer weinig bewoning voor. De enclaves die nog in landbouwgebruik zijn in het noorden 

van het reservaatgebied zijn aan het uitdoven. Vlak bij de Kalmthoutse Heide is er een 

grondwaterwinning van Pidpa en twee van het Nederlandse drinkwaterbedrijf Evides. Het Agentschap 

voor Natuur en Bos beheert meer dan 1 000 hectare, het gebied rond het Stappersven is in eigendom 

en beheer van Natuurpunt. 

11.3.9 Historische fortengordels van Antwerpen als 
vleermuizenhabitats 

Het Habitatrichtlijngebied ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats’ bestaat 

uit 19 forten en één schans, die gebouwd zijn van de 16de eeuw tot de Eerste Wereldoorlog. Toen de 

fortengordels hun militaire functie moesten opgeven, nam de natuur over. De vochtige, donkere en 

rustige fortgangen vol spleten en de oude bomen in de buurt vormen ideale verblijfplaatsen voor 

duizenden vleermuizen. De kortste afstand tot het projectgebied bedraagt ca. 3,5 kilometer in 

noordwestelijke richting. 

Dit gebied maakt deel uit van de historische fortengordels rond Antwerpen met in totaal 36 forten en 

12 schansen. De binnenste fortengordel ligt net ten zuiden en oosten van de stadskern van 

Antwerpen, de buitenste gordel is gelegen op 12 tot 18 kilometer van de stadskern en valt gedeeltelijk 

in Oost-Vlaanderen. De meeste forten zijn niet meer in militair gebruik maar hebben een natuur-, 

recreatieve of cultuurhistorische functie. 

Elk fort bestaat meestal uit fortgebouwen met daarop een dikke laag grond met bos, heide en 

struiken, omgeven door een fortgracht. Vleermuizen gebruiken de forten met de omliggende bossen 

als overwinteringsplaats, zomerverblijfplaats, kraamkolonie en zwermplaats. De bosjes, houtkanten 

en fortgracht sluiten aan op een netwerk van kleine landschapselementen in de omgeving. Via die 

'wegen' vinden vleermuizen de weg naar de parken, bossen en natuurgebieden in de ruime 

omgeving. De fortgrachten zijn ook het leefgebied van de zeldzame Kleine modderkruiper en de 

Kamsalamander. 

De meeste forten zijn in handen van openbare besturen. Andere zijn in privébezit. Ook het ministerie 

van Defensie bezit nog enkele forten. Fort Steendorp, Fort 7 en Schans Smoutakker worden beheerd 

als natuurgebied. In bijna alle andere forten zijn delen in beheer van Natuurpunt.  

11.3.10 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen – oostelijk deel 

Het meest nabije deel van het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen – 

oostelijk deel’ is gelegen op ca. 16 kilometer ten westen van het projectgebied. 

Dit gebied ligt in de noordelijke helft van de provincie Oost-Vlaanderen en is onderverdeeld in 12 

relatief ver van elkaar gelegen deelgebieden in de zandstreek. Het wordt enerzijds gekenmerkt door 

een aantal grotere bossen waarin het heidelandschap zich langzaam weer herstelt. Anderzijds zijn 

ook een aantal valleilandschappen zoals de grotere Moervaart- en kleinere Zeverenbeekvallei heel 

typisch. 

Dit natuurgebied is relatief vlak, maar bezit naast veel bos en heide ook enkele valleigebieden. De 

heide komt altijd voor in bestaande bossen, zoals in het Drongengoed of het Heide- en Stropersbos. 
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In de valleien zoals de Moervaart- en Zeverenbeekvallei komen vooral broekbos, moeras en natte 

graslanden voor. Kenmerkend voor dit gebied is dat de deelgebieden ver verspreid liggen.  

Het grootste deel van het gebied, ongeveer 60%, is momenteel bos. Daarvan wordt de helft beheerd 

door het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie of de terreinbeherende vereniging. De andere 

helft is in handen van privéboseigenaars. Ook landbouw heeft nog een groot aandeel in het gebied: 

ongeveer 730 ha met maar liefst 264 betrokken bedrijven. Waterwinning voor drinkwater is belangrijk 

ter hoogte van het Heidebos. Daarnaast worden de terreinen ook gebruikt door jagers en recreanten. 

11.3.11 Aandachtsgebieden in Nederland 

11.3.11.1 Westerschelde en Saeftinghe 

Op Nederlands grondgebied, ten noord(oosten) van het projectgebied, is het Vogel- en 

Habitatrichtlijngebied ‘Westerschelde en Saeftinghe’ gelegen. Dit is eveneens aangeduid als 

Ramsargebied. De kortste afstand tot het projectgebied bedraagt 4 kilometer. 

De Westerschelde is de zuidelijke tak in het oorspronkelijke mondingsgebied van de rivier de 

Schelde. Het is de enige zeetak in de Delta waar nu nog sprake is van een estuarium met open 

verbinding naar zee. Het betreft een zeer dynamisch gebied, mede door de trechtervorm ervan, 

waarin het getijverschil naar achteren erg groot wordt. Het estuarium bestaat uit diepe en ondiepe 

wateren, bij eb droogvallende zand- en slikplaten en schorren.  

Onder de schorren langs de Westerschelde bevindt zich het grootste schorrengebied van Nederland: 

het Verdronken Land van Saeftinghe. Door het grote getijverschil bevat het Verdronken Land van 

Saeftinghe zeer hoge oeverwallen en brede geulen. Buitengaats ligt de verzande slufter van de 

Verdronken Zwarte Polder nog in het gebied. In het mondingsgebied is verder nog sprake van 

duinvorming bij Rammekenshoek, de Kaloot en op de Hooge Platen. Binnendijks liggen een aantal 

gebieden met aan het estuarium gekoppelde natuur: Rammekenshoek, Inlaag 1887, Bathse Kreek, 

Inlaag Hoofdplaat en Herdijkte Zwarte Polder. 

11.3.11.2 Oosterschelde, Markiezaat- en Zoommeer 

Eveneens op Nederlands grondgebied, op ca. 12 km ten noorden van het projectgebied, ligt het op 

Nederlands grondgebied gelegen Vogel- en Habitatrichtlijngebied ‘Oosterschelde’. 

Aangrenzend aan de Oosterschelde zijn de Ramsargebieden Markiezaat- en Zoommeer gelegen, op 

respectievelijk 16 tot 19 kilometer ten noorden van het projectgebied. Deze zijn ontstaan door 

indijking van de Oosterschelde en zijn bekend om hun grote concentraties aan watervogels. 

Het gebied Oosterschelde is een onderdeel van het voormalige estuarium van de Schelde. In 1986 is 

de Oosterschelde van de zee afgesloten door een stormvloedkering, die de getijdenwerking nog in 

enige mate toelaat. Als gevolg van de getijdenstromen vinden erosie- en sedimentatieprocessen 

plaats die resulteren in een wisselend patroon van schorren, slikken en droogvallende platen (het 

intergetijdengebied), ondiep water en diepe getijdengeulen. In de monding van de Oosterschelde 

bevinden zich de diepste stroomgeulen die plaatselijk een diepte bereiken van 45 meter. Tussen deze 

stroomgeulen en in het gebied ten oosten van de Zeelandbrug bevinden zich uitgestrekte gebieden 

met ondiepe wateren met zandbanken. In het oosten en noorden van het gebied komen grote 

oppervlakten slikken voor. Binnendijks worden langs de oever een groot aantal karrevelden, inlagen 

en kreekrestanten tot het gebied gerekend. Deze gebieden bestaan voornamelijk uit vochtige 

graslanden en open water. Het water, het intergetijdengebied en de binnendijks gelegen gebieden 

vormen tezamen het leefmilieu voor de rijke flora en fauna van het gebied. De grote variatie aan 

milieutypen in het gebied gaat gepaard met een grote diversiteit aan dier- en plantensoorten. 

Genoemde variatie aan milieutypen wordt bepaald door factoren als getij, stroming, 

watertemperatuur, hoogteligging, waterkwaliteit en sedimentsamenstelling. 
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Het gebied is in 2005 met 190 ha uitgebreid in het kader van een LIFE-project als onderdeel van het 

natuurontwikkelingsproject Plan Tureluur. 

11.3.11.3 Brabantse Wal 

Op ca. 4,2 km ten noordwesten van het projectgebied ligt het Vogel- en Habitatrichtlijngebied 

‘Brabantse Wal’. 

De Brabantse Wal bestaat uit diverse gebieden die op het grensgebied van het Brabantse hogere 

zandlandschap en de Zeeuwse kleilandschap van de delta liggen. Het meest westelijke deel van het 

Kempense Plateau eindigt hier in een hoge steilwand. Loodrecht op deze steilwand bevinden zich 

enkele beekdalen.  

Op de Brabantse Wal komen meerdere stuifzandgebieden voor, behalve relatief recente stuifduinen 

betreft het hier ook veel oudere rivierduinen, die zijn ontstaan aan het einde van de laatste ijstijd. De 

Mattemburgh is een oud landgoed op de overgang van de Brabantse Wal naar de jonge zeeklei van 

de Oosterschelde. Door de gradiëntrijke ligging is er een grote biologische rijkdom. Op de 

Woensdrechtse Heide wordt stuifzand, naaldbos en gemengd bos aangetroffen. De Wouwse 

Plantage is een oud landgoed met gemengde bossen, landbouwgronden, een relict van een 

zandverstuiving en lange beukenlanen in de vorm van een ster. Zoomland is ontstaan uit vier 

zeventiende-eeuwse landgoederen. Het landgoed is opgebouwd uit gevarieerde gemengde bossen, 

wei- en bouwland, heide met eikenstrubben dichtgegroeid stuifzand en moeras. Kortenhoef bestaat 

uit natuurlijk bos en heidelandschap op voormalig landgoed. Het noordelijke deel van het landgoed 

Grote Meer bestaat uit licht geaccidenteerde zandgronden met daarop plantages van voornamelijk 

naaldhout met hier en daar stukjes landbouwgrond en enkele natuurlijke vennen: het Groote Meer, 

Kleine Meer en het Zwaluwmoer. De zuidelijke helft bestaat uit dennenbos, heide en 

zandverstuivingen. 

11.3.12 Netwerk ecologische infrastructuur Antwerpse haven 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorzag dat maximaal 5% van alle zeehavengebied 

gevrijwaard zou blijven van industriële ontwikkelingen om te dienen als ecologische infrastructuur. 

Om dit te realiseren en daarmee het voortbestaan van bepaalde planten en dieren in het Antwerps 

zeehavengebied te garanderen, werd een netwerk van ecologische infrastructuur natuur (EIN) 

afgebakend binnen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Zeehavengebied 

Antwerpen’. Op openbaar domein worden permanente leefgebieden aangelegd (permanente EIN). 

Aanvullend kunnen ook tijdelijke gebieden en initiatieven op bedrijfsterreinen in het netwerk ingepast 

worden (tijdelijke EIN)13 (Figuur 11-14).  

Het EIN bestaat uit een netwerk van corridors en stapstenen dat de kerngebieden met elkaar 

verbindt. De kerngebieden zijn grotere oppervlakten aaneengesloten natuur en beschikken vaak over 

een hogere natuurwaarde. Corridors vormen langgerekte verbindingszones tussen gebieden, terwijl 

stapstenen kleine restgebiedjes zijn waar soorten meer ruimte hebben om te verpozen. In de 

stapstenen is er normaal gezien meer geschikt habitat aanwezig voor de tussentijdse voortplanting 

(zoals voor Rugstreeppad) dan in een corridor. In realiteit lopen de twee in elkaar over. 

Om tot een functioneel netwerk te komen, werden ook tal van bermen mee opgenomen in het 

netwerk van ecologische infrastructuur. Het merendeel van de bermen bestaan uit droge graslanden. 

Op plaatsen waar pijpleidingen aanwezig zijn, wordt de bodem geregeld omgewerkt, waardoor die 

bermen veel potenties bieden voor pioniersvegetaties.  

 

13 De permanente EIN en de natuurkerngebieden zullen steeds behouden blijven. De tijdelijke EIN en de tijdelijke 
compensatiegebieden werden mee opgenomen tijdens het Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven ter 
ondersteuning van de natuurkerngebieden en het permanente EIN om de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) te behalen. 
Die IHD’s werden opgesteld voor de Europees beschermde habitats en soorten in alle Vlaamse speciale beschermingszones 
(SBZ) van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijngebieden als onderdeel van het Europees Natura 2000 netwerk. Het gaat 
hierbij vooral over soorten van de Vogelrichtlijn, zoals Bruine kiekendief, Visdief en Zwartkopmeeuw.  
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In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied bevinden zich enkele permanente ecologische 

infrastructuur elementen en een natuurkerngebied. Het Galgenschoor is een natuurkerngebied en 

werd reeds hierboven besproken. De dijken (BWK-code kd) en bermen met ruigtevegetatie (BWK-

code ku) langs de Scheldelaan en de spoorwegen maken deel uit van een permanente ecologische 

infrastructuur die het noordelijk deel met het zuidelijk deel van het havengebied op rechteroever 

verbindt. Deze gebieden grenzen aan het projectgebied. 

Op basis van onderstaande kaart kan er afgeleid worden dat het projectgebied geen deel uitmaakt 

van de Ecologische Infrastructuur die is afgebakend binnen het havengebied (RUP Haven 

Antwerpen).  

 
Figuur 11-14: Netwerk van ecologische infrastructuur in het Antwerps havengebied (Bron figuur: Baetens et al., 
2015). 

11.3.13 Soortenbesluit 

Het Soortenbesluit (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 15 mei 2009) heeft een ruim 

toepassingsgebied en behelst alle inheemse wilde vogelsoorten (categorie 2) en alle soorten van 

Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (waaronder ook alle vleermuissoorten). De bescherming heeft voor 

beschermde vogelsoorten enerzijds betrekking op specimen en anderzijds op nesten. Deze bepaling 

is niet beperkt tot bepaalde beschermde gebieden, maar geldt overal in Vlaanderen. De bescherming 

van specimen impliceert dat de volgende handelingen verboden zijn: 

• het opzettelijk doden; 

• het opzettelijk vangen; 

• het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, 

de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek. 
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Voor sommige soorten is ook het wijzigen van leefgebied of het vernietigen van nesten verboden. Zo 

is het wijzigen van leefgebied voor de Rugstreeppad en het vernietigen van nesten verboden als ze in 

gebruik zijn. 

De term 'betekenisvol verstoren' is hierbij op te vatten als “een verstoring die meetbare en 

aantoonbare gevolgen heeft voor de staat van instandhouding van een soort”. 

Het Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid tot het opstellen van een 

soortenbeschermingsprogramma. Zo’n programma wordt in overleg met de betrokken doelgroepen 

opgesteld en omvat een aantal maatregelen met als doel ervoor te zorgen dat een soort (of meerdere 

soorten) binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeren. Een soortenbeschermingsprogramma 

(SBP) wordt door de minister vastgesteld en heeft een looptijd van 5 jaar.  

In het voorgaande SBP (MB van 23 mei 2014) werden uit de 90 beschermde soorten die voorkomen 

in het Antwerps havengebied 14 paraplusoorten geselecteerd waarvoor maatregelen werden 

bepaald. Maatregelen voor deze soorten komen ook de instandhouding van de overige 76 soorten ten 

goede. De geldigheid van het MB tot vaststelling van het soortenbeschermingsprogramma voor het 

Antwerpse havengebied van 23 mei 2014 werd verlengd tot en met 20 februari 2020 en is momenteel 

niet meer in voege. Een tweede SBP is momenteel in opmaak, waarbij de visies en acties van het 

eerste SBP verder verankerd worden, maar het nieuwe SBP is nog niet goedgekeurd. De bepalingen 

voor beschermde soorten onder het Soortenbesluit blijven evenwel geldig, met inbegrip van de 

mogelijkheid tot het aanvragen van individuele afwijkingen.  

In de Antwerpse haven komen volgens het eerste en momenteel niet meer in voege zijnde SBP 51 

havenspecifieke beschermde soorten en 39 niet-havenspecifieke beschermde soorten voor. Deze 

soorten zijn eveneens beschermd door de voorzieningen in het Soortenbesluit.  

Op basis van de terreininventarisatie van Natuurpunt vzw en Corridor werden volgende beschermde 

planten- en diersoorten vastgesteld: 

Vogels 

Tabel 11-8: Overzicht beschermde planten- en diersoorten 

Soort Beschermingsstatus
Geïmpacteerde 

populatie 

Status in 

haven-

gebied 

2017 

(SBP 

monitoring

) 

Natuurherstelmaatregelen 

Bergeend 

(Tadorna 

tadorna) 

Bijlage I cat 2  

1 koppel (2019), 

net buiten 

projectgebied 

80 

broedparen 

Milderende maatregelen om vestiging 

tijdens de werken tegen te gaan: 

dichtmaken van konijnenholen. 

Aanbrengen van nestkasten in de 

Scheldedijk om broedvogels te lokken. 

Boomleeuwerik 

(Lullula 

arborea) 

Bijlage I cat 2 
1 territorium 

(2021) 
Niet bekend 

Boomleeuwerik is een soort van 

heideterreinen, kapvlakten e.d. 

Deze soort kan uitwijken naar 

heideterreinen en schrale graslanden in 

de buurt van de haven.  

Bijkomende herstelmaatregelen zijn 

bijgevolg niet nodig. 

Boompieper 

(Anthus 

trivialis) 

Bijlage I, cat. 2 

9 territoria 2019 

5 territoria 2020 

7 territoria 2021 

Niet bekend 
Boompieper is een soort die voorkomt 

in heidevelden, duinen met opslag, 
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Soort Beschermingsstatus
Geïmpacteerde 

populatie 

Status in 

haven-

gebied 

2017 

(SBP 

monitoring

) 

Natuurherstelmaatregelen 

kaalslagen, jonge aanplanten en bosjes 

in landbouwgebied.  

Deze soort kan uitwijken naar 

heideterreinen en schrale graslanden in 

en in de buurt van de haven.  

Bijkomende herstelmaatregelen zijn 

bijgevolg niet nodig. 

Braamsluiper 

(Sylvia 

curruca) 

Bijlage I, cat. 2 
1 territorium 

2021 
Niet bekend 

Deze soort is kenmerkend voor dicht 

doornig struikgewas en kan in het 

nieuw herstelde struweel een nieuw 

leefgebied vinden. 

Buizerd (Buteo 

buteo) 
Bijlage I cat 2  

1 territorium 

2019 

3 territoria 2020 

2 territoria 2021 

Niet bekend 

Buizerds hebben verschillende nesten 

die alternerend gebruikt worden.  

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de omgeving.  

Geen herstelmaatregelen nodig. 

Canadese gans 

(Branta 

canadensis)  

Bijlage I cat 2 cat 4 
3 territoria 2020 

3 territoria 2021 
Niet bekend 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de omgeving.  

Ongewenste exoot 

Geen herstelmaatregelen nodig. 

Ekster (Pica 

pica) 
Bijlage I cat 2 cat 3 

6 al dan niet 

bezette nesten 
Niet bekend 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

Geen herstelmaatregelen nodig. 

Fazant 

(Phasianus 

colchicus) 

Bijlage I cat 2 cat 4 6 territoria Niet bekend 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

Geen herstelmaatregelen nodig. 

Fitis 

(Phylloscopus 

trochilus) 

Bijlage I cat. 2 
65 territoria 2020 

35 territoria 2021 
Niet bekend 

Fitis is kenmerkend voor droge tot 

vochtige halfopen landschappen: heide, 

bos en agrarisch gebied.  

Deze soort kan uitwijken naar de 

agrarische gebieden in de buurt van de 

haven en struweel. 

Bijkomende herstelmaatregelen zijn 

bijgevolg niet nodig.  
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Soort Beschermingsstatus
Geïmpacteerde 

populatie 

Status in 

haven-

gebied 

2017 

(SBP 

monitoring

) 

Natuurherstelmaatregelen 

Gaai (Garrulus 

glandarius) 
Bijlage I cat 2 

Aanwezig – geen 

broedzekerheid 
Niet bekend 

Deze soort kan nieuw leefgebied 

vinden in de omgeving. 

Gekraagde 

roodstaart 

(Phoenicurus 

phoenicurus) 

Bijlage I cat 2 
1 territorium 

2020 
Niet bekend 

Deze soort kan nieuw leefgebied 

vinden in de boscompensatiegebieden. 

Grasmus 

(Sylvia 

communis) 

Bijlage I cat 2 
4 territoria 2020 

2 territoria 2021 
Niet bekend 

Deze soort is kenmerkend voor dicht 

doornig struikgewas en kan in het 

nieuw herstelde struweel een nieuw 

leefgebied vinden. 

Graspieper 

(Anthus 

pratensis) 

Bijlage I cat. 2  

2 territoria 2019 

3 territoria 2020 

3 territoria 2021 

19 

broedparen 

(2017) 

15 

broedparen 

(2018) 

Herstelmaatregelen grasland 

Groene specht 

(Picus viridis) 
Bijlage I cat. 2 

Aanwezig-geen 

broedzekerheid 

2021 

Niet bekend 
Deze soort kan nieuw leefgebied 

vinden in de omgeving. 

Grote bonte 

specht 

(Dendrocopus 

major) 

Bijlage I cat. 2  

2 territoria 2020 

Aanwezig-geen 

broedzekerheid 

2021 

Niet bekend 
Nieuw leefgebied in de 

boscompensatiegebieden. 

Heggenmus 

(Prunella 

modularis) 

Bijlage I cat. 2  
16 territoria 2020 

7 Territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied in de 

boscompensatiegebieden en herstelde 

struweel. 

Houtduif 

(Columba 

palumbus) 

Bijlage I cat. 2 cat 4.  

10 territoria 2020 

Aanwezig (9) – 

2021 (geen 

broedzekerheid) 

Niet bekend 

Nieuw leefgebied in de 

boscompensatiegebieden en herstelde 

struweel. 

Kauw (Corvus 

monedula) 
Bijlage I cat. 2 

Aanwezig-geen 

broedzekerheid 

(2021) 

Niet bekend 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig. 

Kievit (Vanellus 

vanellus)  
Bijlage I cat 2, cat 4 

1 territorium 

2019 

12 territoria 2020 

7 territoria 2021 

Niet 

voorhanden 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de haven. Geen 

herstelmaatregelen nodig. 

Kleine karekiet 

(Acrocephalus 

scirpaceus) 

Bijlage I cat. 2 
1 territorium 

2021 

Niet 

voorhanden 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig. 
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Soort Beschermingsstatus
Geïmpacteerde 

populatie 

Status in 

haven-

gebied 

2017 

(SBP 

monitoring

) 

Natuurherstelmaatregelen 

Koekoek 

(Cuculus 

canorus) 

Bijlage I cat. 2  
1 territorium 

2020 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied in de 

boscompensatiegebieden en herstelde 

struweel. 

Koolmees 

(Parus major) 
Bijlage I cat. 2  

Algemeen in het 

projectgebied 

(2020) 

4 territoria 2021 

Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Krakeend 

(Anas strepera) 
Bijlage I cat. 2  

1 territorium 

2020 

1 territorium 

2021 

Niet bekend 
Uitwijkmogelijkheden in omgeving 

(overzijde Kanaaldok) 

Merel (Turdus 

merula) 
Bijlage I cat. 2  

6 territoria 2020 

1 terrotorium 

2021 

Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Nachtegaal 

(Luscinia 

megarhynchos)

Bijlage I, cat. 2 
5 territoria 2020 

5 territoria 2021 
Niet bekend 

Nachtegaal is kenmerkend voor 

struikvegetatie en duindoorn. De 3 ha 

duindoornvegetatie die verdwijnt, wordt 

in het kader van natuurherstel op een 

andere locatie in de haven in 

combinatie met andere struweelsoorten 

aangeplant. Deze soort kan daarnaar 

uitwijken.  

Pimpelmees 

(Parus 

caeruleus) 

Bijlage I cat. 2  

Algemeen in het 

projectgebied 

(2020) 

9 territoria 2021 

Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Putter 

(Carduelis 

carduelis) 

Bijlage I cat. 2 
1 territorium 

2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden 

Roodborst 

(Erithacus 

rubecula) 

Bijlage I cat. 2  

Algemeen in het 

projectgebied 

(2020) 

12 territoria 2021 

Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Scholekster 

(Haematopus 

ostralegus) 

Bijlage I cat 2 

1 territorium 

2019 

3 territoria 2020 

3 territoria 2021 

Niet 

voorhanden 

Deze soort broedt in de haven 

regelmatig op daken en op gazons 

tussen de bedrijven. Na afloop van de 

werken kan deze soort uitwijken naar 

elders of ter plaatse blijven. 

Sperwer 

(Accipiter 

nisus) 

Bijlage I cat 2 
Aanwezig – geen 

broedzekerheid 
 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 
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Soort Beschermingsstatus
Geïmpacteerde 

populatie 

Status in 

haven-

gebied 

2017 

(SBP 

monitoring

) 

Natuurherstelmaatregelen 

Staartmees 

(Aegithalos 

caudatus) 

Bijlage I cat 2 
4 territoria 2020 

5 territoria 2021 

Niet 

voorhanden 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel. 

Tjiftjaf 

(Phylloscopus 

collybita) 

Bijlage I cat. 2  
42 territoria 2020 

19 territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Tuinfluiter 

(Sylvia borin) 
Bijlage I cat. 2  

2 territoria 2020 

3 territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Vink (Fringilla 

coelebs) 
Bijlage I cat. 2  

13 territoria 2020 

13 territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Winterkoning 

(Troglodytes 

troglodytes) 

Bijlage I cat. 2  
4 territoria 2020 

2 territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Witte 

kwikstaart 

(Motacilla alba) 

Bijlage I cat. 2 2 territoria 2021 Niet bekend 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

Geen herstelmaatregelen nodig. 

Zanglijster 

(Turdus 

philomenos) 

Bijlage I cat. 2  

1 territorium 

2020 

3 territoria 2021 

Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Zwarte kraai 

(Corvus 

corone) 

Bijlage I cat. 2 

Aanwezig – 

geen 

broedzekerheid 

Niet bekend 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

Geen herstelmaatregelen nodig. 

Zwarte 

roodstaart 

(Phoenicurus 

ochruros) 

Bijlage I cat. 2  

4 territorium 

2020 

3 territoria 2021 

Niet bekend 

Deze soort kan in principe tussen de 

bedrijfsgebouwen blijven. Deze soort 

broedt vaak op (industrie)gebouwen en 

in stedelijk gebied. 

Zwartkop 

(Sylvia 

atricapilla) 

Bijlage I cat. 2  

10 territoria 

2020 

9 territoria 2021 

Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in het 

herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 
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Andere soorten 

De verschillende soorten waarvoor een afwijking wordt aangevraagd, zijn hierna in tabelvorm 

weergegeven.  

Tabel 11-9: Overzicht beschermde planten- en diersoorten waarvoor een afwijking wordt aangevraagd 

Soort Beschermingsstatus 
Geïmpacteerde 

populatie 

Status in 

havengebied 

2017 

(SBP 

monitoring) 

Natuurherstel-

maatregelen 

Bijenorchis 

(Ophrys apifera) 

Bijlage I cat 1 

Soortenbesluit (alle 

soorten orchideeën: alle 

soorten met uitzondering 

van die welke specifiek op 

soortnaam in deze bijlage 

worden vermeld) 

Minimum 107 

exemplaren in 2019 

Het grootste deel is 

getransloceerd in 

het kader van de 

aanleg Kaaimuur 

door het 

Havenbedrijf 

Antwerpen. 

Een kleine 

populatie (tiental 

exemplaren) is nog 

aanwezig. 

  

12 groeiplaat-

sen, 516 

exemplaren 

Het grootste 

gedeelte van de 

populatie is 

getransloceerd 

door het 

Havenbedrijf 

Antwerpen. Een 

klein gedeelte van 

de populatie is nog 

aanwezig en wordt 

getransloceerd.  

Grote keverorchis 

(Neottia ovata) 

Bijlage I cat 1 

Soortenbesluit 

(alle soorten orchideeën: 

alle soorten met 

uitzondering van die welke 

specifiek op soortnaam in 

deze bijlage worden 

vermeld) 

Minimum 615 

exemplaren 

Niet 

voorhanden 

Natuurherstel via 

translocatie 

Echt rendiermos 

(Cladonia rangiferina) 

Bijlage I cat 1 

Soortenbesluit 

(Cladiona spp. subgen. 

Cladina) 

Niet waargenomen 

op het terrein. 

Onzeker 

voorkomen.  Wel 

met zekerheid 

andere Cladonia 

spp. 

Niet 

voorhanden 

Geen 

herstelmaatregelen 

nodig. Deze soort 

kan zich 

ontwikkelen op 

braakliggende 

delen binnen het 

projectgebied. 

Blauwvleugelsprinkhaan 

(Oedipoda 

caerulescens) 

Bijlage I cat 1 

Soortenbesluit 

Enkele 

waarnemingen 
 

Geen 

herstelmaatregelen 

nodig. Deze soort 

kan zich verder 

ontwikkelen op de 

36 ha schraal 

grasland die in de 

haven ontwikkeld 

zal worden. 

Echt 

duizendguldenkruid 

(Centaurium erythraea) 

Bijlage I cat 1 

Soortenbesluit 

Grootte-orde: 1000-

en 

Frequent en 

verspreid in 

haven (niet 

nader 

gespecifieerd) 

Geen 

herstelmaatregelen 

nodig. 
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Soort Beschermingsstatus 
Geïmpacteerde 

populatie 

Status in 

havengebied 

2017 

(SBP 

monitoring) 

Natuurherstel-

maatregelen 

Rugstreeppad 

(Epidalea calamita) 

Bijlage I cat 3 

Soortenbesluit 

1 

voorplantingslocatie
 

Aanleg van een 

geschikt 

voorplantingswater 

en aangrenzend 

landhabitat binnen 

de ecologische 

infrastructuur 

haven Antwerpen  

11.3.14 Waarde project- en studiegebied voor avifauna 
(macroschaal) 

Op basis van de risico-atlas voor vogels m.b.t. windturbines (versie 2015) kan er afgeleid worden dat 

het projectgebied geen belangrijke waarde heeft als: 

• Pleister- en rustgebied watervogels en steltlopers (Figuur 11-16) 

• Slaapplaats;  

• Broedkolonie; 

• Weidevogelgebied; 

• Akkervogelgebied; 

• Leefgebied voor bijzondere broedvogels; 

• Voedseltrek; 

• Slaaptrek. 

Het Schelde estuarium vormt wel een belangrijk pleister- en rustgebied voor watervogels en 

steltlopers. Het projectgebied wordt wel gekruist in het kader van seizoenstrek, waarbij de vogels 

vanuit het oosten richting de Schelde vliegen. Gezien dit om seizoenstrek gaat, houden zij hierbij 

geen halt ter hoogte van het projectgebied. Seizoenstrek loopt gewoonlijk over een vrij breed front. 

Het gebied wordt niet gebruikt voor slaaptrek. Er is een slaaptrekroute aanwezig ten noorden die start 

vanaf het Kanaaldok richting Schelde. Hierbij worden de industriële installaties ten noorden 

overvlogen.  

Het gebied is niet aangeduid als zone voor voedseltrek. Omheen het gebied lopen verschillende 

routes die dagelijks gebruikt worden door eenden, ganzen en meeuwen. Industriële gebieden vormen 

hierbij geen obstakel en worden overvlogen. 
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Figuur 11-15: Seizoenstrek (risicoatlas Windturbines) 

 

 
Figuur 11-16: Pleister- en rustgebieden watervogels en steltlopers (risicoatlas Windturbines) 
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Figuur 11-17: Bijzondere broedvogels (risicoatlas Windturbines) - groene overdruk 

11.3.15 Natuurwaarden op de percelen binnen het projectgebied 

11.3.15.1 Terreinkarteringen  

Terreinkartering door Natuurpunt vzw (2018-2019) 

De terreinen van het projectgebied werden door Natuurpunt vzw uitgebreid geïnventariseerd in het 

najaar van 2018 en het voorjaar van 2019. De terreinbezoeken gebeurden op de data weergegeven 

in volgende tabel. 

Tabel 11-10 Data terreinbezoeken Natuurpunt vzw  

 24/10/18 15/11/18 21/03/19 04/04/19 09/04/19 06/06/19 08/07/19 

Terrein 1  X     X 

Terrein 2 X  X   X  

Terrein 3   X   X  

Terrein 4    X    

Terrein 7 X     X  

Het betreffende rapport is toegevoegd in Bijlage 7.2. Beschermde soorten en vegetaties werden 

hierbij gekarteerd. Bij de terreinkartering werd gebruik gemaakt van volgende nummering14: 

• Terrein 1: IOB 

• Terrein 2: IOB 

• Terrein 3: IOB 

• Terrein 4: IOB 

• Terrein 7: IOB 

 

 

14 Er wordt opgemerkt dat de inventarisaties een ruimer gebied omvatten dan het eigenlijke projectgebied.  Het rapport omvat 
eveneens terrein 5 en 6, maar deze maken geen deel uit van het voorliggende projectgebied. 
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In de verdere bespreking wordt deze nummering vermeld.  

 
Figuur 11-18: Gekarteerde percelen in het projectgebied tijdens de inventarisatie door Natuurpunt vzw 

 

Er wordt opgemerkt dat een klein gedeelte van het projectgebied, gelegen naast terrein 1 geen 

broedvogels heeft daar geen voor broedvogels interessante vegetaties voorkomen. 

Om het voorkomen van vleermuizen in kaart te brengen werden op 30 september en op 18 oktober 

2019 door Natuurpunt vzw inventarisaties uitgevoerd. Het verslag hiervan is opgenomen in Bijlage 

7.2. 

Terreinkartering Arcadis 

Door Arcadis werden een reeks terreinbezoeken uitgevoerd op 22/3/2019, 28/3/2019 en 29/3/2019, 

om, mede in het kader van de bosinventarisatie en leeftijdsbepaling van het bos, de voornaamste 

karakteristieken met betrekking tot vegetatie en bos te identificeren.  

Terreinkartering Corridor 

In 2020 werd er door Corridor bijkomend geïnventariseerd naar het voorkomen van broedvogels, 

vleermuizen en andere beschermde soorten (amfibieën, planten, bosmieren, …). Tevens werden in 

2020 terreinbezoeken uitgevoerd in het kader van een update van de oppervlakte en leeftijd bos en 

duindoornstruweel. In 2021 werden opnieuw een aantal terreinbezoeken uitgevoerd voor de update 

van de oppervlakte bos en duindoorn.  

De terreinbezoeken gebeurden op de volgende data: 30/3/2020, 31/3/2020, 14/4/2020, 15/4/2020, 

27/4/2020, 7/5/2020, 20/05/2020, 27/05/2020 en 11/06/2020. Op 30-31/03/2020 en 14-15/4/2020 

werd op 2 dagen het volledige projectgebied doorlopen. Nadien gebeurde dit op 1 dag (door 

toegenomen terreinkennis/ervaring). Telkens werden vaste routes doorlopen. Elke dag werd gestart 

bij zonsopgang. Op 07/05/2020 werd ’s avonds geïnventariseerd in functie van de Rugstreeppad. 

De automatische batdetector werd in het gebied geplaatst van 24/4/2020 tot 7/5/2020. De reden voor 

deze timing is dat in deze periode de lokale soorten aanwezig zijn én deze periode ook ligt in de 

voorjaarstrekperiode voor vleermuizen. De batdetector werd opgesteld in de ononderbroken zone van 
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Schelde naar Kanaaldok. Een uitgebreide beschrijving van de door Corridor uitgevoerde 

veldinventarisaties met betrekking tot vleermuizen is opgenomen in Bijlage 7.2.  

In 2021 werd op de volgende dagen geïnventariseerd:  

• broedvogelinventarisatie op 31/03/2021, 02/04/2021, 13/04/2021, 30/04/2021 en 10/05/2021 

• De automatische batdetector werd geplaatst van 30/04/21 tot en met 10/05/2021  

• De voortplantingslocatie van Rugstreeppad op 13/04/21, 30/04/2021 en 10/05/2021 

 

Verder werd dezelfde methodologie gebruikt als in 2020. 

11.3.15.2 Vegetatie en beschermde plantensoorten/groepen 

De percelen van het projectgebied zijn momenteel grotendeels braakliggend. Sinds het ontstaan van 

deze terreinen (ca. 40-50 jaar geleden) is het projectgebied door successie geëvolueerd naar een 

mozaïek van schrale ruigtevegetaties en spontane opslag van struiken en bomen.  

Het noordelijk en zuidelijk deel van het projectgebied staan beiden aangeduid op de biologische 

waarderingskaart (2018) als biologisch waardevol. Het gaat volgens de BWK voornamelijk om ruigte- 

of pioniersvegetaties (BWK-eenheid ku), met in sommige zones struik- en boomopslag (BWK-eenheid 

sz en kub). De bodem bestaat hierbij grotendeels uit kalkrijk zand met schelpen. De terreinen zijn vrij 

droog; lokaal komen verschillende vochtige slenken en greppels voor. Er komen 2 poelen voor, 1 in 

het zuidelijk deel van het projectgebied en 1 in het noordelijk deel van het projectgebied 

(beschaduwd, in bos). De depressies, slenken en poelen zijn niet permanent waterhoudend 

(afhankelijk van klimatologische omstandigheden). Het terrein is over grote delen vrij vlak. Hier en 

daar is het sterk geaccidenteerd door storten van gronden in het verleden. Er is een kleine slenk/poel 

aanwezig in het zuidelijk deel van het projectgebied. 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt hier een overzicht gegeven van de voornaamste 

vegetatietypes op de terreinen. Waar mogelijk werden ook de berekende oppervlaktes van deze 

vegetaties mee vermeld (terreininventarisatie Natuurpunt 2018-2019, terreininventarisatie Corridor 

2020-2021). 

In totaal werden door Natuurpunt vzw ca. 141 plantensoorten vastgesteld in het projectgebied.  

De voornaamste vegetatietypen worden in volgende paragrafen besproken. 

Pioniersvegetaties met kenmerken van droog, schraal grasland 

De niet beboste delen van het projectgebied bestaan voor een groot deel uit pioniersvegetaties met 

kenmerken van droog, schraal grasland (ca. 36,25 hectare). Hierbij komt er ca. 11,92 ha verspreid 

voor in het noorden en 24,33 ha in het zuiden van het projectgebied. Het dient aanzien te worden als 

een mozaïek van verschillende vegetatietypes: korstmosvegetaties, duinrietvegetaties en 

pioniersvegetaties met kruidachtige planten, in combinatie met lokaal onbegroeide, zandige stukken. 

Dit geheel fungeert als een aaneengesloten leefgebied voor kenmerkende soorten als zandbijen (o.a. 

Grijze zandbij), dagvlinders (Bruin blauwtje, Kleine vuurvlinder, Hooibeestje, e.a.), sprinkhanen (o.a. 

Zanddoorntje, Blauwvleugelsprinkhaan, Knopsprietje, e.a.) en kevers (o.a. Bastaardzandloopkever 

e.a.). Graspieper is een typische vogelsoort voor dergelijke gebieden. De waarde van het terrein ligt 

vooral in de aaneengesloten oppervlakte met een mozaïek van verschillende vegetatietypes. Dit laat 

voor verschillende organismen (bv. bijen) toe om op korte afstand foerageer- (nectarrijke bloeiende 

planten) en voortplantingsgebieden (bv. open, zandige plekken) te vinden. 

Korstmosvegetaties met Cladonia spp. zijn wijd verspreid in het projectgebied. De korstmosvegetaties 

zijn vaak gemengd met een ijle, kruidige vegetatie. Hier en daar bedekken korstmossen de bodem 

volledig (aspectbepalend). Ondanks het pionierskarakter van dit type vegetatie kunnen ze op schrale 

bodems, zoals in het projectgebied, vaak langere tijd (10-20 jaar) aanwezig blijven, vooraleer ze 

vervangen worden door soorten uit een later successiestadium (hogere kruidachtige vegetatie, 

struiken en bomen). 



 

16 juli 2021 

 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

11-56 

Korstmosvegetaties kunnen kenmerkend zijn voor bepaalde (prioritaire) Natura 2000 habitattypes en 

verboden te wijzigen vegetatie, zoals:  

• het habitattype 2330 (Open grasland met Corynephoris en Agrostis-soorten op landduinen). 

Landduinen zijn “zeer zeldzaam”15 in Vlaanderen. De meest uitgestrekte stuifduinformaties liggen 

in de grote reservaten en de militaire domeinen in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Goed 

ontwikkelde voorbeelden komen voor in de Kalmthoutse Heide en de Houtsberg. Meer 

gestabiliseerde landduinen en andere zure, profielloze zandbodems hebben een ruimere 

verspreiding en komen voor in de Kempen en de Vlaamse Zandstreek. Daarnaast komt het 

habitattype ook voor op fossiele rivierduinen en in kunstmatige gebieden zoals 

zandwinningsgroeves. (https://www.ecopedia.be/natura2000/) 

• het prioritair habitattype 2150* (Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen – Calluno-Ulicetea). In 

Vlaanderen is dit habitattype in oppervlakte slechts marginaal aanwezig: enkele kleine fragmenten 

zijn bewaard gebleven in de binnenduinen van Westende (Schuddebeurze) en de binnenduinen 

van Bredene-De Haan (d'Heye). Volledig ontkalkte duinen komen slechts op een zeer beperkt 

aantal plaatsen voor in de oudste duinrelicten langs de Vlaamse kust. 

(https://www.ecopedia.be/natura2000) 

• het prioritair habitattypes 2130* (Mosduinen). Mosduinen zijn “uiterst zeldzaam” in Vlaanderen 

(referentie zie voetnoot onderaan). Goed ontwikkelde vormen zijn in verschillende duingebieden te 

vinden maar doorgaans slechts over een geringe oppervlakte. Goed ontwikkelde 

duinkalkgraslanden komen voor aan de Westkust tot in Middelkerke en in de ‘roughs’ van de 

golfterreinen in De Haan en Knokke. Kalkarme tot zure mosduinen en duingraslanden komen nog 

voor in de Cabourduinen (Adinkerke), d’Heye (Bredene), Schuddebeurze (Middelkerke) en lokaal 

in delen van de oude en subrecente duinen aan de West- en Oostkust. 

(https://www.ecopedia.be/natura2000) 

• de verboden te wijzigen vegetatie - historisch permanent grasland met BWK-eenheid hd, 

wat staat voor “droog duingrasland van kalkrijke milieu”. Deze eenheid komt verspreid voor over 

de hele ecoregio van de kustduinen. Grote oppervlaktes en goed ontwikkelde vormen zijn aan 

zowel de west- als de oostkust te vinden. Verder in het binnenland komt dit habitattype niet voor. 

Het projectgebied behoort echter niet tot de kustduinen en/of landduinen, waardoor deze 

pioniersvegetaties niet behoren tot deze Natura 2000 habitattypes en verboden te wijzigen vegetatie. 

Ook bij toepassing van de BWK-sleutel, behoren de vegetatietypes in het projectgebied niet tot een 

beschermd vegetatietype.  

Pioniersvegetaties met kruidachtige planten komen eveneens voor over grote delen van het gebied. 

Hierbij bestaat de vegetatie uit een beperkt aantal soorten, aangepast aan de schrale, en vaak droge 

bodem (Zandzegge, Vroegeling, e.a.). Vaak gaan deze vegetaties in een iets later successiestadium 

over naar schraal grasland. In het projectgebied komen hierbij regelmatig typische soorten voor als 

Zomerbitterling, Zachte ooievaarsbek (vrij schaars), Reigersbek (vrij schaars) en Echt 

duizendguldenkruid (lokaal abundant). Aan deze pioniersvegetaties zijn levensgemeenschappen van 

allerlei soorten insecten en andere organismen gebonden.  

Duinrietvegetaties (Calamagrostis epigejos) komen voor over een aanzienlijke oppervlakte. Dit type 

van vegetatie is zeer soortenarm en vaak volledig gedomineerd door Duinriet. Dit type van vegetatie 

is minder interessant voor insecten en andere organismen, omwille van het monotone en dichte 

karakter van de vegetatie, de afwezigheid van bloeiende planten en nestgelegenheid e.d. 

 

15 Zeldzaamheidsklassen volgens de Biologische Waarderingskaart (Vriens et al. 2011). 
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Figuur 11-19: De vegetatie op de voorgrond wordt gedomineerd door Duinriet (Calamagrostis epigejos). Foto 
terreinbezoek 22 maart 2019 

 

Duindoornstruweel 

In het projectgebied komen op verschillende plaatsen Duindoornstruwelen (Hippophae rhamnoides) 

voor. Duindoorn is een soort die in Vlaanderen voornamelijk langs de kust voorkomt. Vermoedelijk 

zijn de groeiplaatsen in de Antwerpse haven, waaronder het projectgebied, afkomstig van 

aanplantingen die zich verder verspreid hebben. Vanuit ecologisch oogpunt zijn de monotone 

Duindoornstruwelen in het havengebied minder wenselijk. Er zijn ook vermoedens dat de aanplant is 

gebeurd met niet-autochtoon materiaal. 

Het voorkomende duindoorn- en kruipwilgstruweel behoort niet tot het Europees beschermde 

habitattype 2160: Duinen met Hippophae rhamnoides of 2170: Duinen met Salix repens ssp. 

Argentea (Salicion arenariae), vermits het niet in de kustduinen voorkomt 

(www.natura2000.vlaanderen.be/habitattype/duinstruweel-2160). 

De totale oppervlakte van de Duindoornstruwelen die in het projectgebied voorkomen bedraagt ca. 3 

ha (zie Figuur 11-20). Dit betreft ca. 1,07 hectare ‘zuiver’ duindoornstruweel en ca. 1,97 hectare in de 

ondergroei van bos. De verspreiding van deze soort wordt weergegeven in het rapport van 

Natuurpunt vzw (Bijlage 7.1) en op onderstaande figuren. 
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Figuur 11-20: Situering ‘zuiver en vrijstaand’ duindoornstruweel anno 2021 (Corridor). Duindoorn net buiten de 
projectcontouren (kaaimuur) is momenteel reeds verwijderd in het kader van het kaaimuurproject van het 
Havenbedrijf Antwerpen. 

 

 

Duinvegetaties, waartoe het duindoornstruweel behoort (zie bijlage V van het Vegetatiebesluit), betreffen 

verboden te wijzigen vegetaties op grond van artikel 7, 7° van het Vegetatiebesluit. Het verwijderen van 

duindoornstruweel is principieel verboden op grond van dit artikel en er is geen vrijstellingsgrond van 

toepassing. Dit houdt in dat er een afwijking moet aangevraagd worden en bekomen worden op dit 

principiële wijzigingsverbod. De afwijking zal aangevraagd worden overeenkomstig artikel 10 van het 

Vegetatiebesluit. Hierbij wordt volgens artikel 15, §2 van het Vegetatiebesluit rekening gehouden met 

volgende beoordelingselementen: 

• “§ 2. Bij het nemen van de beslissing wordt er rekening gehouden met de volgende 

beoordelingselementen: 

1. de bestaande toestand van de natuur ongeacht de bestemming van het gebied; 

2. de huidige toestand van de vegetaties of de kleine landschapselementen; 

3. de maatregelen tot herstel en ontwikkeling van habitats en ecosystemen; 

4. de abiotische elementen. 

Tegelijkertijd valt duindoornstruweel onder de houtachtige vegetatie op grond van artikel 3 van het 

Bosdecreet. Bijgevolg is de boscompensatieplicht hier van toepassing, voor zover het duindoornstruweel 

ouder is dan 22 jaar. Zoals hiervoor aangehaald is er binnen het projectgebied 3 ha duindoornstruweel 

aanwezig, waarvan 1,97 ha in de ondergroei van bos en 1,07 ha zuiver en vrijstaand duindoornstruweel. Het 

duindoornstruweel dat aanwezig is als ondergroei van het bos, wordt meegeteld met het aanwezige bos 

ouder dan 22 jaar en gecompenseerd in het kader van de voorziene boscompensatie.  

Voor het verlies aan 1,07 ha vrijstaand duindoornstruweel, dat niet ouder is dan 22 jaar, wordt een 

afwijkingsaanvraag in het kader van het Vegetatiebesluit ingediend. Voor het verlies van deze vegetatie zijn 

in het kader van het stand-still-principe en de zorgplicht herstelmaatregelen voorzien (zie § 11.11), zijnde de 

aanplant van ca. 3 ha gemengd struweel gelegen in VEN, in het Antwerpse havengebied. Omwille van de 

ligging binnen VEN, werd hiervoor reeds een afzonderlijke VEN-afwijking aangevraagd. Om de ecologische 

waarde van deze aanplant te verhogen, wordt een gemengd struweel aangeplant. 

Er wordt in dit kader verwezen naar de afwijkingsaanvragen. 
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Figuur 11-21: Duindoornvegetatie ter hoogte van het insteekdok. Foto terreinbezoek 22 maart 2019 

 

Rietvegetaties 

De oppervlakte aan rietvegetaties (Phragmites communis) is in het projectgebied zeer beperkt en 

bedraagt slechts 0,083 ha. Riet is immers gebonden aan vochtige omstandigheden, en deze zijn 

slechts beperkt aanwezig op het terrein. De beperkte rietvegetaties die voorkomen zijn droog riet, en 

zijn hierdoor minder geschikt voor rietvogels. Op 1 locatie komt een dichtere rietvegetatie voor in een 

gracht. Rietvegetaties zijn verboden te wijzigen vegetaties onder het Vegetatiebesluit van de Vlaamse 

regering van 1998. Hierdoor is het verboden deze vegetaties te vernietigen zonder afwijking en is het 

aangewezen om in het kader van het stand-still-principe en de zorgplicht een natuurherstel van deze 

vegetaties te voorzien. De verspreiding van rietvegetaties wordt weergegeven op onderstaande 

figuren. 

  

Onderstaande figuren tonen de ligging van de rietvegetaties cfr. monitoringsrapport van Natuurpunt 

vzw (zie bijlage 7.1).  

Voor het verlies van de rietvegetatie wordt een afwijking van het Vegetatiebesluit aangevraagd. In 

voorliggend project-MER zijn de noodzakelijke gegevens opgenomen om deze afwijking te 

beoordelen, zijnde: type en hoeveelheid vegetatie, natuurherstel dat voorzien wordt. De 

herstelmaatregel is beschreven in § 11.11.  
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Figuur 11-22: Situering rietvegetaties (binnen gele kring) 

 
Figuur 11-23: Situering rietvegetaties (binnen gele kring) 
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Figuur 11-24: Rietvegetatie in vochtige slenk. Foto terreinbezoek 22 maart 2019 

 

Gemengd bos met Wilgen en Ruwe berk 

Een aanzienlijke oppervlakte van de terreinen zijn door successie geëvolueerd naar een gemengd 

loofbos, gedomineerd door Wilgen en Ruwe berk. Wilgen en berken zijn pionierboomsoorten die zich 

zeer goed via de wind kunnen verbreiden en zijn daarom in staat snel open terreinen te koloniseren. 

Houtige soorten die later in de successie de overhand nemen (Zwarte els, Es, Eik, Linde, Haagbeuk, 

Gewone esdoorn e.a.) zijn afwezig in het projectgebied. Het aandeel Wilgen/Ruwe berk varieert 

naargelang de bodemvochtigheid, met meer wilgen in vochtiger omstandigheden. Volgende soorten 

komen dominant voor in dit vegetatietype: Boswilg (Salix capraea), Schietwilg (Salix alba), Salix x 

multinervis en Ruwe berk (Betula pendula). Daarnaast komen nog een reeks andere boomsoorten 

verspreid voor: Grove den (Pinus sylvestris), Zwarte den (Pinus nigra), Canadapopulier (Populus x 

canadensis), Zwarte balsempopulier (Populus trichocarpa), Olijfwilg spp. (Eleagnus spp.). Vaak komt 

in de ondergroei struweel voor van Duindoorn of Kruipwilg, of pionierssoorten uit eerdere successie-

stadia (korstmossen, Duinriet). 

De totale oppervlakte aan gemengd bos anno 2020 en aan bos ouder dan 22 jaar bedraagt 

respectievelijk ca. 39,31 ha en 14,245 ha.  

De hoeveelheid bos en bos ouder dan 22 jaar, werd op basis van een grondige analyse van 

luchtfoto’s en een tiental terreinbezoeken ingeschat. De analyse van de bosleeftijd en meer bepaald 

de bepaling van de hoeveelheid bos en bos ouder dan 22 jaar, uitgevoerd door Corridor, gebeurde 

als volgt: 

• Actuele beboste oppervlakte: inkleuring in GIS op basis van de meest recente orthofoto en 

terreinkennis. Hierbij werden alle met bomen begroeide oppervlakken, meer dan 10 meter breed 

en minstens 3 rijen bomen, met een kroonsluiting van >50% ingekleurd, met een ruime marge. 
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• Oppervlakte bos > 22 jaar: inkleuring in GIS op basis van de orthofoto 2002-2003. Hierbij werden 

alle met bomen begroeide oppervlakken, meer dan 10 meter breed en minstens 3 rijen bomen, 

met een kroonsluiting van >50% ingekleurd, met een ruime marge. 

 

De gegevens met betrekking tot de beboste oppervlakte werden gecontroleerd en gevalideerd door 

de deskundige biodiversiteit. 

Op basis van deze luchtfoto-analyse van Corridor en intensieve terreininventarisaties voor de 

bosbepaling door Corridor, blijkt 39,31 ha bosvegetatie actueel aanwezig te zijn. Dit cijfer is inclusief 

het duindoornstruweel aanwezig in ondergroei van het bos (ca. 2 ha). Hiervan komt 14,245 hectare in 

aanmerking voor boscompensatie16 (ouder dan 22 jaar).  

Om een gelijkwaardig bosareaal te bekomen, wordt de oppervlakte van de ontbossing in m² 

vermenigvuldigd met een boscompensatiefactor. Deze factor is afhankelijk van de ecologische 

waarde van het bos, waarbij de boomsoortensamenstelling bepalend is. Ze varieert van 1 tot 3, 

afhankelijk van het type bos: 

• Niet-inheems loofbos en/of naaldbos: grondvlak bestaat uit minstens 80% niet - inheems loofhout, 

naaldhout of een menging hiervan: factor 1; 

• Gemengd bos: grondvlak inheems loofhout ligt tussen 20 en 80%: factor 1,5; 

• Inheems loofbos: grondvlak bestaat uit minstens 80% inheems loofhout: factor 2; 

• Bos met aanwezigheid van één of meerdere Europees te beschermen boshabitats: factor 3. 

De boscompensatiefactor die hier van toepassing is, is factor 2 voor “Inheems loofbos: grondvlak 

bestaat uit minstens 80% inheems loofhoutloofbos”. Het voorkomende bostype behoort niet tot een 

Europees habitattype. Enkel bos dat beantwoordt aan een of meerdere van de volgende habitat-

codes is habitatwaardig en valt onder de compensatiefactor 317: 

• 2160: Duinen met Hyppophae rhamnoides 2170: Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion 

arenariae) 

• 2180: Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en Boreale kustgebied 

• 9110: Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum 

• 9120: Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus (Quercion 

robori-petraeae if Ilici-Fagion) 

• 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 

• 9150: Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorend tot het Cephalanthero-Fagetum 

• 9160: Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen 

behorend tot het Carpinion-betuli 

• 9190: Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten 

• 91D0: Veenbossen 

• 91 E0: Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

• 91 F0: Gemengde eiken-iepen-essenbossen langs de oevers van grote rivieren met Quercus 

robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

Een compensatiefactor van 3 is bijgevolg niet vereist, vermits het bostype niet overeenkomt met een 

van de bovenvermelde types.  

 

16 Dit betreft geen compensatie in het kader van Artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn 
17 https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie 
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Figuur 11-25: Identificatie van bospercelen met aanduiding van de aanwezige bosvegetaties (groene arcering) en 
bosvegetaties ouder dan 22 jaar (gele arcering). Data 2021 (Corridor). 

 

Langsheen het Kanaaldok komt een populierenrij voor (vlak buiten het projectgebied), wat een klein 

landschapselement (KLE) betreft. Deze populierenrij blijft behouden. 

Beschermde plantensoorten en korstmossen van Bijlage I van het Soortenbesluit 

Tijdens de terreinbezoeken zijn enkele plantensoorten waargenomen, die voorkomen op Bijlage I van 

het Soortenbesluit. Het Soortenbesluit stelt een verbod in op het opzettelijk plukken en verzamelen, 

afsnijden, ontwortelen, vernielen of verplanten van deze soorten. In het licht van deze 

verbodsbepalingen wordt voor deze soorten een afwijking aangevraagd.  

De soorten die zijn waargenomen, zijn: 

1. Echt duizendguldenkruid; 

2. Twee orchissoorten: Grote keverorchis, Bijenorchis. 

Tijdens de terreinbezoeken van Natuurpunt 2018-2019 (zie verslag terreininventarisatie in Bijlage 7.1) 

werd op verschillende plaatsen in het projectgebied (terrein 1, 2, 3 en 7) Duizendguldenkruid 

(Centaurium spp.) aangetroffen. Het betrof hierbij rozetten van niet-bloeiende exemplaren, vaak in 

grote aantallen (honderden exemplaren). In 2020 werd de soort bloeiend waargenomen en blijkt dat 

er enkel Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraea), en geen Fraai duizendguldenkruid 

(Centaurium pulchellum) voorkomt. Fraai duizendguldenkruid wordt gevonden in vochtiger milieus 

dan Echt duizendguldenkruid. Het is een algemene soort (Rode Lijst ‘momenteel niet bedreigd’), die 

wel voorkomt op Bijlage I van het Soortenbesluit, die op meerdere plaatsen in het havengebied wordt 

aangetroffen (Baetens et al., 2015). 
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Figuur 11-26: Rozetten van Duizendguldenkruid (Centaurium spp.) Foto terreinbezoek 22 maart 2019 

 

Op 1 locatie (terrein 7) werd in vochtig wilgenbos in het projectgebied Grote keverorchis (Neottia 

ovata) teruggevonden. Op 30/4/2019 werden de aantallen Grote keverorchissen op terrein 7 geteld 

door Natuurpunt vzw. In totaal werden, in 1 boszone, 615 exemplaren geteld. Het merendeel hiervan 

betrof vegetatieve exemplaren (535, of 87% van het geheel). Er werden slechts 80 bloeiende 

exemplaren gevonden. Vermits de terreinen zeer onoverzichtelijk zijn en de boszones waar deze 

soort staat, erg dicht begroeid zijn, betreft dit een absoluut minimum. In het voorjaar 2020 werd het 

aantal keverorchissen opnieuw geïnventariseerd. Toen werden er 399 waargenomen.  

 
Figuur 11-27: Een niet-bloeiend exemplaar van Grote keverorchis (Neottia ovata) Foto terreinbezoek 22 maart 
2019 
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Door Natuurpunt vzw werden in 2019 2 groeiplaatsen van Bijenorchis ontdekt. Deze groeiplaatsen 

werden aangeduid op het terrein. Het betrof hierbij ca. 107 exemplaren, over 2 terreinen (terrein 3 en 

terrein 4) (zie verslag terreininventarisatie Natuurpunt 2018-2019). In 2020 werd door Corridor slechts 

1 exemplaar meer vastgesteld. De oorzaken hiervoor zijn vermoedelijk de droogte van de afgelopen 3 

jaren of konijnenvraat. De verspreiding van Bijenorchis wordt weergegeven in het rapport van 

Natuurpunt vzw (Bijlage 7.1).  

Het grootste gedeelte van de Bijenorchis populatie komt voor tussen het gebied voor de aanleg van 

de kade door het Havenbedrijf Antwerpen en het projectgebied van Project One. Deze populatie werd 

in 2020 getransloceerd door het Havenbedrijf Antwerpen. Er blijft een kleine populatie over in het 

projectgebied. 

Op enkele terreinen (vooral terrein 1, 2, 3) werden grote oppervlaktes met korstmossen uit het 

geslacht Cladonia gevonden. Aangezien de soorten uit dit geslacht vaak moeilijk te determineren 

zijn, werden op enkele plaatsen stalen verzameld en verstuurd naar een expert ter zake. Hieruit 

kwamen volgende soorten naar voor: Vals rendiermos (Cladonia rangiformis), Open rendiermos 

(Cladonia portentosa) en Rood bekermos (Cladonia coccifera).  

Op Figuur 11-28 en Figuur 11-29 worden enkele foto’s weergegeven van dit vegetatietype. Het betreft 

de niet beschermde Cladonia soorten. 

 
Figuur 11-28: Pioniersvegetatie bestaande uit kussens van Cladonia furcata en mossen. Foto terreinbezoek 22 
maart 2019 
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Figuur 11-29: Korstmosvegetatie (Cladonia spp.). Korstmossen zijn dominant aanwezig. Foto terreinbezoek 22 
maart 2019 

 

 

11.3.15.3 Fauna en beschermde diersoorten 

Broedvogels 

De aanwezige avifauna weerspiegelt het pionierkarakter van het bos: een aantal soorten zijn 

karakteristiek voor struwelen en halfopen parklandschappen. De levende en dode bomen in het 

pionierbos hebben overwegend nog geringe dimensies en bieden daarom slechts in beperkte mate 

broed‐ en nestgelegenheid aan holenbewonende soorten. 

Broedvogels en niet broedende soorten werden tijdens de inventarisaties door Natuurpunt vzw 

(2019), terreinbezoeken door ARCADIS (2019) en Corridor (2020, 2021) geïnventariseerd. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aangetroffen vogels (broedvogels) op de terreinen 

van het projectgebied in 2020. Cetti’s zanger werd net buiten het gebied aangetroffen. Er was in 2020 

1 territorium aanwezig, net buiten het projectgebied.  

Zomertortel werd éénmalig waargenomen in 2020, echter zonder broedindicatie. 

Daarnaast werden nog een aantal niet-broedende soorten aangetroffen (zie Bijlage 7.3). In 

onderstaande tabel worden de zekere broedvogels uit deze lijst weergegeven. 

  

Voor de Bijenorchis, Grote keverorchis en Echt duizendguldenkruid wordt een afwijking op het 

Soortenbesluit aangevraagd. In voorliggend project-MER zijn in § 11.11 de noodzakelijke gegevens 

inzake natuurherstel opgenomen om deze afwijking te beoordelen.  
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Tabel 11-11: Resultaten broedvogelinventarisatie Corridor (2020-2021) 

Soort Aantal 2020 Aantal 2021 Toelichting aantal 

Bergeend 
79 

1 

32 

 

Max. aantal getelde adulte individuen 

1 broedpaar 

Boompieper 5 7 Broedparen / Zangpost 

Boomleeuwerik 0 1 Territorium 

Braamsluiper 0 1 Zangpost 

Buizerd 3 2 Broedparen  

Canadese Gans 3 3 Broedparen  

Ekster 0 6 Broedparen 

Fazant 0 6 Territoria 

Fitis 65 35 Broedparen / Zangpost 

Gekraagde roodstaart 1 0 Broedparen / Zangpost 

Grasmus 4 2 Broedparen / Zangpost 

Graspieper 5 3 Broedparen / Zangpost 

Grote Bonte Specht 2 1 Broedparen / Zangpost 

Heggenmus 16 7 Broedparen / Zangpost 

Houtduif 10 9 Broedparen / Zangpost 

Kievit 12 6 Broedparen / Zangpost 

Koekoek 1 0 Broedparen / Zangpost 

Koolmees 10 4 Broedparen / Zangpost 

Krakeend 1 1 Broedparen / Zangpost 

Merel 6 1 Broedparen / Zangpost 

Nachtegaal 5 5 Broedparen / Zangpost 

Pimpelmees 14 9 Broedparen / Zangpost 

Putter 0 1 Broedparen/Zangpost 

Roodborst 14 12 Broedparen / Zangpost 

Scholekster 3 3 Broedparen / Zangpost 

Staartmees 4 0 Broedparen / Zangpost 

Tjiftjaf 42 19 Broedparen / Zangpost 

Tuinfluiter 2 3 Broedparen / Zangpost 
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Soort Aantal 2020 Aantal 2021 Toelichting aantal 

Vink 13 13 Broedparen / Zangpost 

Winterkoning 4 2 Broedparen / Zangpost 

Witte kwikstaart 0 2 Broedparen / Zangpost 

Zanglijster 1 3 Broedparen / Zangpost 

Zwarte Kraai 6 0 Broedparen / Zangpost 

Zwarte Roodstaart 4 3 Broedparen / Zangpost 

Zwartkop 10 9 Broedparen / Zangpost 

 

Het grootste deel van de waargenomen soorten betreffen vrij algemene tot zeer algemene vogels 

zoals Tjiftjaf (Phylloscopus colybita), Koolmees (Parus major), Pimpelmees (Cyanistes caerulea), 

Roodborst (Erithacus rubecula), Winterkoning (Troglodytes troglodytes), Zwartkop (Sylva atricapilla), 

etc.  

Naast deze algemene soorten werden ook een reeks minder algemene soorten aangetroffen: 

• Bergeend (Tadorna tadorna): Op terrein 5, dat buiten het projectgebied valt, werd in 2020 een 

koppel Bergeenden aangetroffen. In 2021 werd de soort eveneens aangetroffen. Deze soort 

broedt het liefst in open zandige terreinen, waar ze nesten maken in konijnenpijpen. Rode lijst 

status: momenteel niet in gevaar. 

• Boompieper (Anthus trivialis): In 2020 werden 5 territoria Boompieper vastgesteld, in 2021 7 

territoria Rode lijst status: bijna in gevaar. 

• Boomleeuwerik (Lullula arborea): in 2021 werd een territorium vastgesteld. Rode lijststatus: 

kwetsbaar. 

• Buizerd (Buteo buteo): In 2019 werd 1 territorium, in 2020 3 territoria en in 2021 werden 2 

territoria vastgesteld. Rode lijst status: momenteel niet in gevaar. 

• Graspieper (Anthus pratensis). Er werden in 2019 enkele zangposten vastgesteld op terreinen 

2, 3 en 4, die waarschijnlijk deels doortrekkers waren. Later op het broedseizoen werden nog 

zangposten en aanwijzingen voor broedgevallen vastgesteld (alarmerende exemplaren).  In 2020 

werden 5 territoria vastgesteld, in 2021 3 territoria. Rode lijst status: bedreigd. 

• Kievit (Vanellus vanellus): In 2019 werd territoriaal gedrag van Kievit vastgesteld op terreinen 3 

en 4. Op terrein 4 werd 1 nest met eieren van deze soort gevonden in 2019. In 2020 werden in 

totaal 12 koppels gevonden, in 2021 6 koppels. Rode lijst status: bedreigd. 

• Scholekster (Haematopus ostralegus): Op terrein 4 werd in 2019 een koppel Scholeksters 

waargenomen. In 2020 en 2021 werd de soort als broedvogel vastgesteld (3 koppels), met nesten 

op de grond. Net als Kievit broedt deze soort het liefst in open gebieden. De Scholekster broedt in 

het havengebied tegenwoordig voornamelijk op platte daken, waardoor het niet uit te sluiten valt 

dat het hier waargenomen koppel elders op het bedrijf broedt en enkel komt foerageren op terrein. 

Rode lijst status: momenteel niet in gevaar. 

• Nachtegaal (Luscinia megarhynchos): 5 zangposten in 2020 en 2021. Rode lijst status: 

kwetsbaar. 

• Grasmus (Sylvia communis): 4 zangposten in 2020, 3 in 2021. Rode lijst status: momenteel niet 

in gevaar. 

• Gekraagde roodstaart (Phoenicurus ochrurus): 1 zangpost in 2020. Rode lijst status: 

momenteel niet in gevaar. 

• Fitis (Phylloscopus trochilus): 65 zangposten in het gebied in 2020, 35 in 2021. Rode lijst 

status: kwetsbaar. 
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Rugstreeppad 

In 2019 werden geen Rugstreeppadden waargenomen, vermits potentiële voortplantingslocaties 

uitgedroogd waren. In 2020 en 2021 werden door Corridor een beperkt aantal larven van 

Rugstreeppad vastgesteld in een waterhoudende gracht. De huidige voortplantingslocatie bestaat uit 

een kleine gracht, die bij hevige regenval beperkt overstroomt, waardoor er een tijdelijke, zeer 

ondiepe poel wordt gevormd.  

 

Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens) 

Op 8/7/2019 werden enkele exemplaren van de Blauwvleugelsprinkhaan aangetroffen op terrein 1. 

Deze soort komt voor op open terreinen met onbegroeide grond of pioniersvegetatie Voor deze soort 

vallen moeilijk maatregelen te nemen, behalve dan het aanbieden van geschikt habitat. De soort komt 

nu al voor in de ecologische infrastructuur (bv. de Zouten EIN028/029), maar ook op 

industrieterreinen en langs spoorwegen. Het is daardoor mogelijk dat de soort na inrichting op het 

terrein blijft voorkomen. 

  

Vleermuizen 

Alle vleermuizensoorten behoren tot categorie 3 van Bijlage I van het Soortenbesluit. Enkele studies 

verschaffen wel enig inzicht in het voorkomen en al dan niet belang van het projectgebied als 

leefgebied voor vleermuizen. Daarnaast werden in 2019 (Natuurpunt) en 2020 (Corridor) gerichte 

inventarisatie inspanningen geleverd om het voorkomen van vleermuizen in het projectgebied verder 

te onderzoeken. Uitgebreide beschrijving van de vleermuizeninventarisatie van Corridor is 

opgenomen in Bijlage 7.2.   

Bestaande studies en gegevens 

Op basis van gegevens in de ruimere omgeving (Rechterscheldeoever, databank Natuurpunt vzw, 

www.waarnemingen.be) komen minstens volgende soorten in de ruime omgeving van het 

projectgebied voor: Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis. Met enkele 

waarnemingen van Tweekleurige vleermuis is de ‘status‘ van deze laatste soort minder duidelijk. Er 

zijn voor deze laatste soort (Tweekleurige vleermuis) echter geen aanwijzingen dat deze soort in 

betekenisvolle aantallen in de havenomgeving zou voorkomen.  

Op basis van een aantal gekende gegevens en studies blijkt reeds dat de huidige waarde voor 

vleermuizen van het projectgebied relatief beperkt is omwille van volgende redenen: 

• Op basis van monitoringsrapporten uit 2012-2014 en voor 2015, opgemaakt in het kader van het 

voormalige SBP “Antwerpse haven”, worden voor de Rechterscheldeoever vooral de soorten 

Watervleermuis en Meervleermuis (Baetens e.a., 2015; Baetens e.a., 2016) vermeld. Deze 

soorten zijn sterk aan water gebonden als foerageergebied. Het projectgebied is hierbij niet 

geschikt als foerageergebied (geen geschikt open water in het gebied).  

Indien de werken worden aangevat buiten het broedseizoen en gegeven het feit dat hun 

leefgebied s.s. niet beschermd is, worden geen opzettelijke verboden handelingen uitgevoerd, 

waardoor het vragen van en afwijking van het Soortenbesluit niet noodzakelijk is. 

Rugstreeppad behoort tot categorie 3 van Bijlage I van het Soortenbesluit. In het kader van het 

Soortenbesluit wordt een afwijking voor deze soort aangevraagd. De herstelmaatregelen die 

noodzakelijk zijn voor deze soort, zijn beschreven in § 11.11. 

Blauwvleugelsprinkhaan behoort tot categorie 1 van Bijlage I van het Soortenbesluit. In het kader 

van Soortenbesluit wordt een afwijking voor deze soort aangevraagd. De herstelmaatregelen die 

noodzakelijk zijn voor deze soort, zijn beschreven in § 11.11. 
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• Omwille van de relatief jonge bosleeftijd (grotendeels < 22 jaar, gedeeltelijk ca. 30 tot 22 jaar oud) 

zijn er in het projectgebied vrijwel geen oude bomen aanwezig die de noodzakelijke boomholten 

als zomerverblijfplaats voor vleermuizen verschaffen.  

• In het Soortenbeschermingsplan voor de Meervleermuis (deel uitmakend van het voormalige SBP 

Haven Antwerpen), en de daarmee meeliftende andere vleermuizensoorten (Gyselings, 2014) 

wordt een corridor voor vleermuizen in het havengebied aangeduid (zie onderstaande figuur). Het 

projectgebied (rode stippellijn) maakt hier echter geen deel van uit. 

 
Figuur 11-30: Vliegroutes voor Meervleermuis en meeliftende vleermuizen in het havengebied (Baetens e.a., 
2016). Rode arcering: projectgebied, indicatieve aanduiding. 

 

• In het centrum van de haven (cfr. ter hoogte van het projectgebied) wordt nagenoeg geen 

vleermuisactiviteit waargenomen. Geschikte habitats zijn nochtans wel aanwezig, zij het kleiner en 

meer versnipperd (Grontmij, 2009). Ook de wat grotere bosentiteiten - belangrijk voor 

boombewonende soorten als Rosse vleermuis en Watervleermuis – zoals de Bospolder en het 

Reigersbos werden al eerder als belangrijke gebieden geselecteerd. Het projectgebied en de 

directe omgeving van de industriële installaties is hierbij niet als belangrijk leefgebied voor 

vleermuizen aangeduid, mede door de reeds aanwezige lichtpollutie. 

In de Achtergrondnota Natuur (Afdeling Natuur, 2006) wordt verder ingegaan op het vermoedelijk 

gebruik van vleermuizen van het Antwerpse havengebied en zijn omgeving. Hierbij wordt ook 

rekening gehouden met ontwikkelingen op het terrein als gevolg van autonome en beleidgestuurde 

ontwikkelingen. Deze nota vermeldt volgende elementen met relevantie voor het 

Rechterscheldeoevergebied (waaronder het projectgebied): 

• Zomerverblijfplaatsen. Een aantal soorten hebben hun zomerkolonies in holle bomen.  Het betreft 

Rosse vleermuis en Watervleermuis en in mindere mate Ruige dwergvleermuis en Franjestaart. 

Mogelijke (suboptimale) zomerverblijfplaatsen en kraamkolonies bevinden zich in de 

populierenrijen in het polderlandschap (Grote Geule, Drijdijk, omgeving Melkader) en de Zuidelijke 
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groenzone. Op de rechteroever hebben vooral het Reigersbos en de Bospolder zich ontwikkeld tot 

geschikte zomerverblijfplaatsen. Meervleermuis heeft zijn zomerverblijfplaatsen in gebouwen. 

Kansen worden vooral ingeschat in woningen en boerderijen in de omgeving van polderdorpen en 

niet zo zeer in een industriële omgeving. 

• Jachtgebieden. De voornaamste jachtgebieden voor hogervermelde soorten in de 

referentiesituatie zullen zijn: Verrebroekse plassen, Grote Geule & Groot en Klein Weel, Drijdijck, 

Groot en Klein rietveld, Zoete Kreek, De Putten, de Ekerse Putten, de waterpartijen binnen het 

complex De Kuifeend en de gerealiseerde delen van het Opstalgebied. …”  Deze gebieden liggen 

niet in de onmiddellijke buurt van het projectgebied).  

Inventarisatie vleermuizen 2019, 2020 en 2021 

Aanvullend aan de bestaande gegevens uit de literatuur, zijn in het kader van ’Project One’ 

bijkomende inventarisaties gebeurd voor de groep vleermuizen.  

Door Natuurpunt werd op 30 september 2019 en 18 oktober 2019 een manueel 

vleermuizenonderzoek uitgevoerd in het projectgebied (Bijlage 7.4). Daarnaast werden ook 

automatische detectoren geplaatst tussen 18 oktober 2019 en 21 oktober 2019. In het kader van dit 

onderzoek werden transecten in het projectgebied afgelopen. Hierbij werden vleermuizengeluiden 

geregistreerd met een batdetector en opnameapparatuur en de rondvliegende vleermuizen werden 

genoteerd. Daarnaast werden potentiële verblijfplaatsen onderzocht met een warmtebeeldcamera. 

In geen van de deelgebieden van het projectgebied werden verblijfplaatsen van vleermuizen 

gevonden. De gebieden lenen zich daar ook niet goed voor door het ontbreken van oude loofbomen 

en gebouwen. Het projectgebied wordt enkel in beperkte mate gebruikt als jachtgebied. 

Op basis van het onderzoek met automatische detectoren werd het voorkomen vastgesteld van twee 

vleermuissoorten: de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en Ruige dwergvleermuis 

(Pipistrellus nathusii). In totaal werd 97 maal een opname gemaakt met beide detectoren. Dit is een 

zeer laag aantal, maar dit is ook te wijten aan de minder optimale monitoringsperiode laat in het 

seizoen. Daarom werd in 2020 en 2021 het onderzoek herhaald door Corridor in april/mei. 

De activiteitscurven per nacht tonen aan dat de locatie geen hotspot is voor vleermuizen. De meeste 

waarnemingen – vooral dan van Ruige dwergvleermuis – lijken overvliegende (migrerende) dieren te 

betreffen.  

In 2020 en 2021 werd door Corridor opnieuw een vleermuizenonderzoek uitgevoerd door middel van 

een automatische ultrasoondetector (24 april 2020 tot 7 mei 2020, en van 30 april 2021 tot 10 mei 

2021). Er werden hierbij 531 opnamen gedaan in 2020. In 2021 werden 199 opnamen gemaakt (zie 

Bijlage 7.2). Dit zijn lage aantallen in vergelijking met andere gebieden, waaruit afgeleid kan worden 

dat dit geen belangrijk leefgebied voor vleermuizen is. 

Iets meer dan 60% van de opnames zijn toe te schrijven aan de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 

pipistrellus). 30% van de opnames zijn afkomstig van exemplaren van Ruige dwergvleermuis 

(Pipistrellus natusii). Dit patroon was gelijkaardig tijdens de monitoring in 2020 én 2021. De overige 

opnamen betroffen eveneens Pipistrellus sp. die op basis van de opname niet op naam gebracht 

konden worden, maar het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid eveneens een van deze twee 

soorten. Belangrijk bij Ruige dwergvleermuis is zijn seizoensgebonden migratie over lange afstanden 

tussen de noordelijk gelegen voortplantingsgebieden en zuidelijk gelegen overwinteringsgebieden. In 

onze streken zien we daardoor een piek in waarnemingen van deze soort in april en september. Ook 

de waargenomen exemplaren in het projectgebied zullen naar alle waarschijnlijkheid op doortocht zijn 

van overwinteringsgebied naar de noordelijke voortplantingsgebieden (noord en noordoost Europa), 

waarbij ze vaak gebruik maken van o.a. kanalen als trekroute.  

Tot slot werden ook 3 opnames geregistreerd van de Rosse vleermuis. De Rosse vleermuis is een 

van onze grootste vleermuizen en is een typische boombewoner, waarbij ze gebruik maken van oude 

bomen met holtes. Dit betreft echter passerende exemplaren. Het projectgebied bevat geen voor 
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deze soort noodzakelijke oude bomen met boomholten, waardoor met zekerheid kan besloten worden 

dat er geen kolonie voorkomt. In 2021 werden eveneens enkele opnamen gemaakt van Laatvlieger. 

Conclusie vleermuizen 

Op basis van bovenvermelde bronnen en monitoringsgegevens, kan het volgende geconcludeerd 

worden in verband met vleermuizen: 

• De soortenrijkdom is erg beperkt; 

• De aanwezige bebossing speelt geen rol als verblijfplaats voor de waargenomen soorten. De 

leeftijd van het aanwezige bos is te jong om van belang te zijn als verblijfplaats voor 

boombewonende vleermuizensoorten; 

• Het gebied heeft een beperkt belang als foerageerzone voor de waargenomen soorten. Het 

merendeel van de waarnemingen van Ruige dwergvleermuis heeft vermoedelijk betrekking op 

overvliegende, migrerende dieren; 

• De open ruimte in het projectgebied wordt gebruikt als verbinding tussen de Schelde en het 

Kanaaldok;  

• Een aantal waarnemingen betroffen foeragerende vleermuizen boven het Kanaaldok. 

Kajatehoutspanner 

Er is melding gemaakt van de aanwezigheid van Kajatehoutspanner in het projectgebied in een 

inspraakreactie op het project-MER (versie 16 juli 2019). Kajatehoutspanner is een nachtvlinder die 

geen enkele bescherming in Vlaanderen bezit. De Kajatehoutspanner is in Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk een vrij algemene soort (www.vlinderstichting.nl). In Vlaanderen komt hij over het vrijwel 

volledige grondgebied voor. 

Andere  

Het gebied is geschikt als leefgebied voor de Vos (Vulpes vulpes). Tijdens de inventarisatie van 

Corridor (2020) werd echter vastgesteld dat in het gebied zeer weinig sporen (pootafdrukken, 

uitwerpselen, nestlocaties etc.) van de Vos werden aangetroffen, wat opmerkelijk is. In vergelijkbare 

gebieden worden meer sporen aangetroffen. Konijnen zijn wel aanwezig.  

Het projectgebied vormt geen geschikt leefgebied voor de Wolf, omwille van volgende redenen: 

• In het projectgebied is een gebrek aan grote prooidieren, zoals ree, edelhert, everzwijn, …  

• Wolven leven in Europa afhankelijk van de voedselsituatie in een territorium met een omvang van 

gemiddeld 200 tot 2 000 km², waar ze grote afstanden afleggen op zoek naar prooien. In 

uitgestrekte gebieden kan hun territorium oplopen tot duizenden km². In het cultuurlandschap in 

Europa wordt de ondergrens bepaald door voedselaanbod met een ondergrens van 120 km² 

(www.welkomwolf.be). Het projectgebied voldoet niet aan deze minimale omvang, want bestaat uit 

twee deelgebieden met tussenin bestaande industriële installaties.  

• Het projectgebied is in de huidige situatie reeds sterk verstoord door de aanwezige industrie en 

wegenis in de omgeving. 

 

 

Voor de Blauwvleugelsprinkhaan en Rugstreeppad wordt een afwijking op het Soortenbesluit 

aangevraagd. In voorliggend project-MER zijn in § 11.3 de noodzakelijke gegevens opgenomen 

om deze afwijking te beoordelen. Daarnaast zijn ook herstelmaatregelen opgenomen voor 

bepaalde vogelsoorten, zoals beschreven in § 11.11.  
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11.4 Effectbeschrijving en effectbeoordeling 

11.4.1 Aanlegfase 

11.4.1.1 Bodemverstoring 

Tijdens de aanlegfase (vegetatieverwijdering, voorbereidende werken, funderingen gebouwen, 

constructie) zal er bodemverstoring optreden ter hoogte van het projectgebied.  

Er wordt een nieuwe ethyleenleiding geplaatst onder de Scheldelaan om aangesloten te worden op 

de bestaande ethyleenleiding in de leidingstraat langs de Scheldelaan. Hierbij zijn zeer lokale 

grondwerken vereist in de leidingstraat. Nadien worden de leidingen terug afgedekt.  

Gezien de aanwezige bodem gekenmerkt wordt door een opgehoogd (enkele meters), reeds 

verstoord terrein, en gelet op de reeds verstoorde bodem ter hoogte van de leidingstraat aan de 

Scheldelaan, wordt de impact op biodiversiteit voor dat aspect als een verwaarloosbaar effect (0) 

beoordeeld.  

11.4.1.2 Geluidsverstoring 

Verstoring avifauna 

De mogelijke impact van chronische geluidsbelasting van bedrijvigheid en gepiekt geluid van 

evenementen op vogels is onderzocht in de studie van Sierdsema et al. (2014) en is een relevante 

studie voor deze case, gezien het voorliggende project een industrieel project is en dit behandeld 

wordt in de vermelde studie.  

Onderzoek van chronische geluidsbelasting veroorzaakt door industrieel geluid en stadsgeluiden wijst 

erop dat de effecten vergelijkbaar zijn met deze van verkeer op vogels. Er zijn veel aanwijzingen dat 

vooral vogelgeluiden met lage tonen gemaskeerd worden door chronische geluidsbelasting (zowel 

stadsgeluid, als industrieel geluid bevatten veel lage tonen (<2 kHz), waarmee de communicatie 

verstoord wordt), wat gevolgen kan hebben voor broedsucces en fitness. Op grond hiervan is het 

aannemelijk dat vooral soorten die communiceren met lage tonen gevoelig zijn voor dit soort 

geluidsbelasting. Effecten werden vastgesteld vanaf 50-60 dB(A). Effectafstanden worden niet 

bepaald.  

Naast chronisch aanwezige geluidsbelasting, veroorzaken sommige bronnen kortstondig geluid of 

een gepiekte geluidsbelasting. Ook hierin kunnen gradaties worden onderscheiden van een 

eenmalige knal, een passerend vliegtuig tot een popconcert dat een dag(deel) duurt. 

Bij plotseling optredend sterk geluid laten sommige soorten verstoringsreacties zien, zoals (tijdelijk) 

vluchten. Andere soorten vertonen deze reacties niet. Er zijn ook aanwijzingen dat als geluid 

regelmatig terugkeert er adaptatie optreedt (Klein, 2008). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 

aan het slik en schor in het Schelde-estuarium, dat een belangrijke waarde heeft voor allerlei 

watervogels, niettegenstaande er een grote trafiek is van schepen en geluid afkomstig van allerlei 

havenactiviteiten.   

Bij chronisch geluid18 (24-uursgemiddelde) kan worden uitgegaan van effecten op dichtheden van 

vogels vanaf 50dB(A), waarbij de dichtheden afnemen. De gevoelige soorten zijn naar verwachting 

vooral soorten die in lage tonen communiceren.  

Er zijn geen aanwijzingen dat laagfrequent optredend gepiekt geluid van invloed is op de dichtheden 

van vogels. Een aanname betreffende optredend gepiekt geluid is dat incidenteel optredend geluid 

 

18 Geluidsbronnen die hogere pieken hebben dan 50dB, maar een 24-uursgemiddelde lager dan 50dB vallen onder gepiekt 
geluid. De gevoelige soorten zijn naar verwachting vooral soorten die in lage tonen communiceren. 
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niet wezenlijk van invloed is op dichtheden van broedvogels. Als het frequenter optreedt kan de 

impact van het geluid beter worden beoordeeld als chronisch optredend geluid. 

In onderstaande figuur is de verstoringsgevoeligheid van de verschillende soortgroepen vogels, zowel 

als broedvogel als niet-broedvogel, weergegeven (Krijgsveld et al. 2008). Hierbij worden volgende 

gevoeligheidsklassen gehanteerd: 

• 1-6: weinig gevoelig 

• 7-12: gevoelig 

• 12-17: zeer gevoelig voor verstoring.  

De broedvogels relevant voor de omgeving van het projectgebied zijn hoofdzakelijk kleine zangvogels 

(Blauwborst, Rietgors, Kleine karekiet, Kneu, …), eenden, ganzen en steltlopers. 

 
Figuur 11-31: Verstoringsgevoeligheid van de verschillende soortgroepen, (gemiddelden van relevante 
Nederlandse soorten, Krijgsveld et al. 2008) 

 

Naast de verstoringsgevoeligheid van soortengroepen, bestaat er ook een relatieve gevoeligheid voor 

geluidsverstoring van de voor Vlaanderen relevante vogels volgens een methodiek voorgesteld door 

Cuperus (in Tamis, W.L.M. & Runhaar, J. 1994, Everaert et al. 2015).  Hij stelt een 

gevoeligheidsbepaling voor per vogelsoort aan de hand van vijf criteria die ieder een 

gevoeligheidsscore tussen 1 (zeer gevoelig) en 3 (beperkt gevoelig) krijgen toebedeeld.  Deze criteria 

zijn: 

• reproductiecapaciteit/legselgrootte: soorten met een hoge reproductiecapaciteit (> 10) zijn minder 

gevoelig dan soorten met lage reproductiecapaciteit (< 6); 

• territoriumgrootte: soorten met een grote oppervlaktebehoefte (> 40 ha) zijn gevoeliger dan 

soorten met een kleine oppervlaktebehoefte (< 4 ha); 
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• migratiestrategie: trekvogels zijn gevoeliger dan standvogels; 

• zang/roep: luide zangers zijn minder gevoelig dan stille zangers; 

• ecologische amplitudo of gebondenheid aan landschappelijk open gebieden, zoals graslanden: 

soorten van open gebieden zijn gevoeliger. 

Dit zijn 5 van de 7 zogenaamde Life History kenmerken. Cuperus (in Tamis, W.L.M. & Runhaar, J. 

1994) onderscheidt verder nog de criteria “kolonievorming” en “risico verkeersslachtoffer” die in deze 

niet relevant zijn.   

Het product van de score over de vijf criteria levert vervolgens een globale gevoeligheidsscore per 

vogelsoort die tenslotte wordt omgezet naar een 5-delige ordinale gevoeligheidsschaal: 

• 1 ongevoelig 

• 2  

• 3 gevoelig 

• 4  

• 5 zeer gevoelig. 

Hierna wordt de verstoringsgevoeligheid weergegeven voor de meest voorkomende vogelsoorten ter 

hoogte van het Galgenschoor.  

Tabel 11-12: Verstoringsgevoeligheid vogels volgens Cuperus (in Tamis, W.L.M. & Runhaar, J. 1994) 

Vogelsoort Verstoringsgevoeligheid  

Wintertaling 1 

Tafeleend 1 

Bergeend 1 

Kluut 5 

Kievit 3 

Scholekster 4 

Grauwe gans 4 

Kuifeend 2 

Wulp 5 

Kleine plevier 4 

Bontbekplevier 2 

Oeverloper 4 

Tureluur 4 

Rietgors 2 

Kneu 1 

Kleine karekiet 5 

Blauwborst 3 
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Op basis van de studie van Krijgsveld et al. (2008) en Cuperus (in Tamis, W.L.M. & Runhaar, J. 1994) 

is de verstoringsgevoeligheid van de relevante soortgroepen en soorten (t.h.v. het Galgenschoor) als 

volgt (gevoeligheidsscore met nominale schaal van 1 tot 5): 

• Steltlopers: zeer gevoelig voor verstoring, wat ook bevestigd wordt door Cuperus (in Tamis, 

W.L.M. & Runhaar, J. 1994), waarbij Kluut, Scholekster, Kleine plevier en Tureluur een 

gevoeligheidsscore hebben van 4 tot 5. 

• Eenden en ganzen: zeer gevoelig voor verstoring, maar hierbij kan toegevoegd worden dat op 

basis van het onderzoek van Cuperus (in Tamis, W.L.M. & Runhaar, J. 1994) de meest 

voorkomende eendensoorten, zoals Wintertaling, Tafeleend, Bergeend en Kuifeend ongevoelig tot 

weinig gevoelig zijn. Grauwe gans is wel gevoelig voor verstoring.  

• Kleine zangvogels: gevoelig voor verstoring, zoals Kleine karekiet die een gevoeligheidsscore 

heeft van 5. Kneu en Rietgors zijn minder gevoelig voor verstoring. Blauwborst heeft een score 3. 

Drempelwaarden 

Uit het onderzoek van Reijnen en Foppen (2006) komen twee drempelwaarden naar boven: 42 dB(A) 

voor bosvogels en 47 dB(A) voor graslandsoorten en weidevogels. Dit zijn echter gemiddeldes over 

een grote groep van soorten. Voor individuele soorten bestaat een forse variatie. 

In Duitsland is een omvangrijke studie gedaan naar de relatie tussen vogels en verkeerslawaai 

(Garniel et al. 2007). De gevonden drempelwaarden voor een 20-tal soorten lopen uiteen van 47-58 

dB(A), maar 85% zit tussen 52 en 55 dB(A). 

Er is weinig ervaring met het beredeneerd doortrekken van de verkeersstudies naar effecten van 

geluidverstoring door industriële activiteiten. Voor industrielawaai zijn geen dosis-effectstudies 

gedaan, maar in de praktijk wordt vaak een waarde gehanteerd van 45 dB(A) op 24-uurs niveau 

(Weevers, 2013). Gezien de geconstateerde drempelwaardes in het verkeersonderzoek kan echter 

op basis van de beschikbare literatuur gesteld worden dat dit beter kan worden opgerekt tot 50 dB(A), 

hetgeen ook een waarde is die duidelijk boven achtergrondniveaus uitkomt (Sierdsema et al., 2014). 

In een landelijke omgeving is dit bijvoorbeeld 40 dB(A), in stedelijke omgeving 50 dB(A). 

Bij deze verhoogde geluidsdrukken zullen verminderde broedvogeldensiteiten optreden, maar er 

wordt opgemerkt dat een zekere gewenning kan optreden bij de resterende broedvogels. 

Geluidsmodellering 

De geluidsmodellering tijdens de aanlegfase is uitgevoerd voor de 3 stadia van de aanlegfase. 

Indicatief wordt aangeduid welke maanden het meest intensief zijn qua geluidsemissie tijdens de 

verschillende werfstadia: 

• Werfstadium A: voorbereiding site (vegetatieverwijdering, afgraven teelaarde, aanleg wegenis voor 

contractordorp, …) met als meest kritische maanden dec 2022/jan 2023 

• Werfstadium B: voornamelijk structurele werken op het zuidelijk deel (terreinprofilering ‘cut and fill’, 

funderingswerken, …) met als meest kritische maanden jan/feb/mrt/april 2024 

• Werfstadium C: voornamelijk mechanische werken op het zuidelijk deel (constructie installaties, 

…) met als meest kritische maanden jan/febr 2025 

Bij de geluidsmodellering voor de verschillende werfstadia werd met de volgende aannames gewerkt: 

• In het akoestisch overdrachtsmodel is rekening gehouden met de Scheldedijk in zijn huidige vorm 

(die als buffer kan dienen). Het reliëf van het maaiveld is toegevoegd op basis van het Digitaal 

Hoogtemodel Vlaanderen - Digitaal terreinmodel van het maaiveld in rasterformaat met een 

grondresolutie van 1 m van het AGIV (bron: open source data - Geopunt Vlaanderen). 

• De modellering is gebaseerd op de worst case aanname voor de geluidsemissies per werfstadium 

(zie discipline Geluid).  

• De gebruikte modelleringsresultaten zijn de Lday en Lnight waarden (zie discipline geluid). 

• De berekening is een worst case situatie, conform de norm ISO 9613-2 voor de meest kritische 

windrichting nl. “down-wind” t.t.z. voor een windrichting van de bron naar het immissiepunt. De 
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berekende kaart geeft het geluidsdrukniveau weer op 4 m boven het maaiveld conform VLAREM 

II. 

• Daarnaast werd ook een berekening uitgevoerd voor 1 m boven het maaiveld. Dit is 

representatiever voor broedvogels en op de bodem foeragerende soorten. 

• Een belangrijke kanttekening is dat de meest voorkomende wind in Vlaanderen vanuit 

zuidwestelijke richting komt, waarbij het Galgenschoor als receptor windopwaarts ligt van de 

geluidsbronnen. Bij deze meest voorkomende wind wordt het geluid weg “geleid” van het 

Galgenschoor.   
De berekeningen met het overdrachtsmodel, die het specifiek geluid van het project bepalen (dag, 

avond en nacht), zijn uitgevoerd vanuit een benadering van maximale geluidsoverdracht vanuit de 

bronnen naar de receptoren toe voor alle windrichtingen, d.w.z. voor windopwaarts gelegen 

locaties is de geluidsbelasting eerder een overschatting van de werkelijke situatie. 

De volgende tabel geeft de procentuele verdeling van de windrichtingen in functie van de tijd weer 

voor België (bron: Basic Engineering Design Data, weerstation Ukkel, langjarig gemiddelde). De 

windrichting condities voor Ukkel zijn vergelijkbaar met die voor het projectgebied en bij uitbreiding 

Vlaanderen (bron: KMI). Voor meer nabije weerstations waren deze gegevens niet voorhanden. 

Tabel 11-13: Procentuele verdeling van de windrichtingen in functie van de tijd voor België (bron: Basic 
Engineering Design Data, weerstation Ukkel, langjarig gemiddelde). 

 N NNO NO ONO O OZO ZO ZZO 

% tijd 3,8 3,6 6,6 5,8 5,3 3,1 3,5 4,9 

Gemiddelde 

snelheid 
3,6 4,2 3,7 3,3 2,9 2,5 4,9 3,9 

 Z ZZW ZW WZW W WNW NW NNW 

% tijd 7,3 9,0 12,5 11,0 9,1 5,5 4,7 3,7 

Gemiddelde 

snelheid 
4,4 4,8 4,9 4,0 4,0 3,8 3,4 3,4 

Op basis van de bovenstaande tabel is duidelijk dat de wind gedurende ca. 67% van de tijd uit 

richtingen komt zonder oostelijke component (incl. kalme condities, geen wind). Binnen deze periode 

komt de wind gedurende ca. 55% van de tijd uit een westelijke richting, dus weg van het 

Galgenschoor. Bij westenwind zal dit resulteren in een reductie van het geluidsniveau met 1 tot en 

met 4 dB ter hoogte van het Galgenschoor in vergelijking met worst case condities bij oostenwind. 

Werfstadium A 

Op onderstaande figuur worden de geluidscontouren in dB(A) weergegeven op basis van de 

gemodelleerde geluidsdrukken van de activiteiten tijdens werfstadium A (Lden) op 4 m en 1 m 

hoogte. De kritische contouren van 45 en 50 dB(A) op 24-uursniveau zijn hierbij aangeduid. 
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Figuur 11-32: Geluidscontouren op basis van een akoestisch overdrachtsmodel voor de activiteiten tijdens 
Werfstadium A, dag, op 4 m boven het maaiveld conform VLAREM II, met aanduiding van het SBZ-H gebied 
‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse Grens tot Gent. 

 

  
Figuur 11-33: Geluidscontouren op basis van een akoestisch overdrachtsmodel voor de activiteiten tijdens 
werfstadium A, dag, op 1 m boven het maaiveld, met aanduiding van het SBZ-H gebied ‘Schelde- en Durme-
estuarium van de Nederlandse Grens tot Gent. 
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Het Galgenschoor is naast broedgebied, vooral belangrijk als rust- en foerageergebied voor allerlei al 

of niet overwinterende steltlopers en watervogels (eenden, ganzen). Deze steltlopers en watervogels 

komen dan vooral voor ter hoogte van de slikken (en minder ter hoogte van de schorzone) en 

bijgevolg de westelijke rand van het gebied, het verst verwijderd van de projectsite. De afstand van 

het projectgebied tot deze slikzones bedraagt ca. 247 m in het noorden van het projectgebied en ca. 

360 m voor het zuiden van het projectgebied. De schorzones situeren zich op een afstand van ca. 

190 m. 

Het grootste deel van het gebied Galgenschoor zal tijdens werfstadium A een geluidsdruk ervaren 

van meer dan 45 dB(A). Op een zeer beperkt gedeelte ter hoogte van het zuidelijk deel van het 

projectgebied loopt deze geluidsdruk op tot meer dan 50 dB(A) tijdens werfstadium A. De zone waar 

50 dB(A) kan voorkomen op 1 m hoogte is zeer beperkt en het betreft hier het hogere schor (1,5 

hectare). Het voor overwinterende vogels belangrijke slikkenhabitat heeft een lagere geluidsbelasting. 

Dit wordt op volgende figuur voorgesteld (illustratief, werfstadium A). 

 
Figuur 11-34: Geluidsdruk in dB(A) op 1m hoogte in het schorhabitat ter hoogte van het Galgenschoor tijdens 
werfstadium A. Paarse inkleuring: schorhabitat.  

 

Bij de evaluatie van de effecten door geluidsverstoring op watervogels en steltlopers in het 

Galgenschoor en de omgeving wordt met volgende elementen rekening gehouden in de beoordeling 

van de verschillende werfstadia: 

• Watervogels en steltlopers komen vooral voor ter hoogte van de slikken en bijgevolg de westelijke 

rand van het gebied. De afstand van het projectgebied tot deze slikkenzones bedraagt ca. 440 m 

in het noorden van het projectgebied en 360 m in het zuiden van het projectgebied. De 

schorrenzones situeren zich op een afstand van ca. 190 m.  

• Momenteel heerst er reeds een hoge geluidsbelasting in de ruime omgeving van het projectgebied 

en van het Galgenschoor door spoor- en wegverkeer langs de Scheldelaan, scheepvaart en de 

havenbedrijven. Ondanks de hoge geluidsbelasting blijven de gebieden aantrekkelijk en blijven ze 

functioneren als overwinterings- en foerageergebied voor vogels. Er kan gesteld worden dat vele 

van de voorkomende vogelsoorten reeds deels aangepast zijn aan het aanwezige 

omgevingsgeluid.  
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• De eigenlijke ontbossingswerken hebben een korte duurtijd van ca. 2 maand. Er kan bovendien 

aangenomen worden dat de ontbossing van het zuidelijk deel dichtst bij de Scheldelaan slechts 

enkele dagen in beslag zal nemen. De ontbossing van de noordelijke zone grijpt plaats op enige 

afstand van het Galgenschoor (440 m). Stelselmatig zal er op beide locaties verder in oostelijke 

richting gewerkt worden en zullen de geluidsbronnen nog verder van het Galgenschoor gesitueerd 

zijn. 

• Het grootste deel van de tijd (67%) zal de windrichting niet uit een richting komen met oostelijke 

component. In dergelijke condities zal de geluidsdruk ter hoogte van het Galgenschoor afnemen 

met 1 tot 4 dB. 

• Wat betreft de plaatsing van de hakselaar, zal deze niet aan de westelijke zijde van de 

projectgebieden geplaatst worden, maar verder oostwaarts verwijderd ten opzichte van het 

Galgenschoor. Bovendien zullen ook niet alle machines gelijktijdig en op eenzelfde locatie aan 

het werk zijn. 

Rekening houdend met de projectgeïntegreerde maatregelen voor geluidsreductie (zie discipline 

Geluid), wordt de impact van geluidsverstoring op niet broedende vogels (watervogels, steltlopers) ter 

hoogte van het Galgenschoor als beperkt negatief (-1) beoordeeld voor werfstadium A. 

Deze beoordeling houdt ook rekening met het gegeven dat de voorkomende soorten in de omgeving 

van het projectgebied, ondanks de drukke en lawaaierige havenomgeving, blijven broeden en blijven 

van het gebied gebruik maken als rust-, foerageer- en overwinteringsgebied. De voorkomende 

soorten zijn dus de facto voor een groot deel reeds aangepast aan de hoge geluidsbelasting en een 

beperkte toename van het geluidsniveau zal bijgevolg vrijwel geen impact hebben op de 

voorkomende soorten. 

Impact op broedende soorten 

Vermits Werfstadium A wordt uitgevoerd buiten het broedseizoen wordt geen impact verwacht op 

broedende soorten (geen effect (0)). 

Werfstadium B 

Werfstadium B omvat voornamelijk structurele werken op het zuidelijk deel van het projectgebied: 
terreinprofilering ‘cut and fill’, funderingswerken, …. De periode met de meest geluidsintensieve 
activiteiten is hierbij jan/feb/mrt/april 2024. Op onderstaande figuur worden de geluidscontouren in 
dB(A) weergegeven op basis van de gemodelleerde geluidsdrukken van de activiteiten tijdens 
werfstadium B. De kritische contouren van 45 en 50 dB(A) zijn hierbij aangeduid.  
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Figuur 11-35: Geluidscontouren op basis van een akoestisch overdrachtsmodel voor de activiteiten tijdens 
werfstadium B, op 4 m boven het maaiveld conform VLAREM II, met aanduiding van het SBZ-H gebied ‘Schelde- 
en Durme-estuarium van de Nederlandse Grens tot Gent. 

 

 
Figuur 11-36: Geluidscontouren op basis van een akoestisch overdrachtsmodel (Lday) voor de activiteiten tijdens 
werfstadium B, op 1 m boven het maaiveld, met aanduiding van het SBZ-H gebied ‘Schelde- en Durme-
estuarium van de Nederlandse Grens tot Gent. 
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Impact op niet broedende soorten (watervogels en steltlopers) 

De meest geluidsintensieve activiteiten vallen in de periode jan/feb/mrt/april 2024. In deze periode zijn 

niet- broedende soorten aanwezig in het Galgenschoor, voornamelijk watervogels en steltlopers. Op 

basis van een gelijkaardige argumentatie als beschreven voor werfstadium A, en rekening houdend 

met de project-geïntegreerde maatregelen voor geluidsreductie (zie discipline Geluid), wordt de 

impact van geluidsverstoring op niet broedende vogels (watervogels, steltlopers) ter hoogte van het 

Galgenschoor als beperkt negatief (-1) beoordeeld voor werfstadium B. 

Impact op broedende soorten 

De meest geluidsintensieve periode van werfstadium B overlapt gedeeltelijk met het broedseizoen 

(maart en april 2024). 

Bij de evaluatie van de effecten door geluidsverstoring tijdens werfstadium B op (avi)fauna in de 
omgeving wordt met volgende elementen rekening gehouden: 

• Broedvogels in het Galgenschoor bevinden zich in het hogere schorhabitat.  

• Een groot deel van de soorten(groepen) die voorkomen ter hoogte van het Galgenschoor zijn 

gevoelig tot zeer gevoelig voor rustverstoring (volgens gevoeligheidsscore met nominale schaal 

van 1 tot 5), zoals: 

• Steltlopers: zeer gevoelig voor verstoring, wat ook bevestigd wordt door Cuperus (in Tamis, 

W.L.M. & Runhaar, J. 1994), waarbij Kluut, Scholekster, Kleine plevier en Tureluur een 

gevoeligheidsscore hebben van 4 tot 5. 

• Eenden en ganzen: zeer gevoelig voor verstoring, maar hierbij kan toegevoegd worden dat op 

basis van het onderzoek van Cuperus (in Tamis, W.L.M. & Runhaar, J. 1994) de meest 

voorkomende eendensoorten, zoals Wintertaling, Tafeleend, Bergeend en Kuifeend ongevoelig 

tot weinig gevoelig zijn. Grauwe gans is wel gevoelig voor verstoring.  

• Kleine zangvogels: gevoelig voor verstoring, zoals Kleine karekiet die een gevoeligheidsscore 

heeft van 5. Kneu en Rietgors zijn minder gevoelig voor verstoring. Blauwborst heeft een 

gevoeligheidsscore 3. 

 

Op onderstaande figuur worden recente waarnemingen van enkele geselecteerde soortgroepen 
weergegeven ten opzichte van de worst case gemodelleerde geluidscontouren tijdens werfstadium B 
(dag) op 1 m hoogte:  

• rietvogels (Cetti’s zanger, Kleine karekiet, Rietgors en Blauwborst), 

• eenden en steltlopers (Bergeend, Krakeend, Kluut en Tureluur),  

• Bruine kiekendief. 
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Figuur 11-37: Geluidscontouren (Lday) tijdens werfstadium B, dag, 1 m hoogte voor broedvogels gebonden aan 
riet in het Galgenschoor (waarnemingen met broedindicerend gedrag, data Natuurpunt vzw).  

 

 
Figuur 11-38: Geluidscontouren (Lday) tijdens werfstadium B, dag, 1 m hoogte voor geselecteerde watervogels 
en steltlopers in het Galgenschoor (waarnemingen met broedindicerend gedrag, data Natuurpunt vzw).  
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Figuur 11-39: Geluidscontouren (Lday) tijdens werfstadium B, dag, 1 m hoogte voor Bruine kiekendief in het 
Galgenschoor (waarnemingen met broedindicerend gedrag, data Natuurpunt vzw).  

 

Tijdens de dagperiode is er een invloed te verwachten ter hoogte van het Galgenschoor. Het grootste 

deel van het gebied Galgenschoor zal tijdens werfstadium B van de aanlegfase op basis van de 

modelresultaten een geluidsdruk ervaren van meer dan 45 dB(A). Op een beperkt gedeelte loopt 

deze geluidsdruk op tot meer dan 50 dB(A) op 1 meter hoogte. Het betreft hier het hogere schor en 

een kleine oppervlakte slik (9,9 ha). Hierbij is in een beperkte zone geluidsverstoring mogelijk voor 

broedvogels (zie bovenstaande kaarten). 

In de effectbeoordeling dient rekening gehouden te worden met de volgende aannames: 

• Aanpassing van broedvogels in het Galgenschoor aan de momenteel reeds hoge geluidsbelasting 

door spoor- en wegverkeer langs de Scheldelaan, scheepvaart en de reeds aanwezige bedrijven 

in de haven.  

• Beperkte duurtijd tijdens de broedperiode van de meest geluidsintensieve activiteiten tijdens 

werfstadium B. 

• Overheersende windrichting (67% van de tijd) uit richting zonder oostelijke component (dus 

meestal weg van het Galgenschoor), waarbij geluidsdruk ter hoogte van het Galgenschoor zal 

afnemen met 1 tot 4 dB. 

Rekening houdend met de projectgeïntegreerde maatregelen voor geluidsreductie (zie discipline 

Geluid), en de hogervermelde aannames, wordt de impact van geluidsverstoring op broedvogels ter 

hoogte van het Galgenschoor als beperkt negatief (-1) beoordeeld voor werfstadium B. 

Deze beoordeling houdt ook rekening met het gegeven dat de voorkomende soorten in de omgeving 

van het projectgebied ondanks de drukke en lawaaierige havenomgeving, blijven broeden en blijven 

van het gebied gebruik maken als rust-, foerageer- en overwinteringsgebied. De voorkomende 

soorten zijn dus voor een groot deel reeds aangepast aan de hoge geluidsbelasting en een beperkte 

toename van het geluidsniveau zal bijgevolg vrijwel geen impact hebben op de voorkomende soorten. 

Werfstadium C 

Werfstadium C omvat voornamelijk mechanische werken op het zuidelijk deel van het projectgebied 

(constructie installaties, …) met als meest kritische maanden jan/feb 2025. Op volgende figuur 

worden de geluidscontouren in dB(A) weergegeven op basis van de gemodelleerde geluidsdrukken 
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van de activiteiten tijdens werfstadium C, in combinatie met de ligging van het Habitatrichtlijngebied 

Galgenschoor. De kritische contouren van 45 en 50 dB(A) zijn hierbij aangeduid. 

 

 

Figuur 11-40: Geluidscontouren (Lday) op basis van een akoestisch overdrachtsmodel voor de activiteiten tijdens 
werfstadium C, dag, op 4 m boven het maaiveld conform VLAREM II, met aanduiding van het SBZ-H gebied 
‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse Grens tot Gent. 
 

 

Figuur 11-41: Geluidscontouren (Lday) op basis van een akoestisch overdrachtsmodel voor de activiteiten tijdens 
werfstadium C, op 1 m boven het maaiveld, met aanduiding van het SBZ-H gebied ‘Schelde- en Durme-
estuarium van de Nederlandse Grens tot Gent. 
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Tijdens de dagperiode is er een invloed te verwachten ter hoogte van het Galgenschoor. Het grootste 

deel van het gebied Galgenschoor zal tijdens werfstadium C van de aanlegfase op basis van de 

modelresultaten een geluidsdruk ervaren van meer dan 45 dB(A). Op een beperkt gedeelte loopt 

deze geluidsdruk op tot meer dan 50 dB(A) overdag. Het betreft hier het hogere schor (7,4 hectare) 

(zie bovenstaande kaarten). 

Impact op niet-broedende soorten (watervogels en steltlopers) 

De meest geluidsintensieve activiteiten vallen in de periode jan/feb 2025. In deze periode zijn niet 

broedende soorten aanwezig in het Galgenschoor, voornamelijk watervogels en steltlopers. Op basis 

van een gelijkaardige argumentatie als beschreven voor werfstadium A en B, en rekening houdend 

met de project-geïntegreerde maatregelen voor geluidsreductie (zie discipline Geluid), wordt de 

impact van geluidsverstoring op niet broedende vogels (watervogels, steltlopers) ter hoogte van het 

Galgenschoor als beperkt negatief (-1) beoordeeld voor werfstadium C. Zoals hoger vermeld, houdt 

deze beoordeling ook rekening met het feit dat de voorkomende soorten reeds gewend zijn aan de 

drukke en lawaaierige havenomgeving, zoals hun aanwezigheid de facto bewijst. 

Impact op broedende soorten 

Zoals eerder vermeld, dient in de beoordeling rekening gehouden te worden met het feit dat de 

voorkomende soorten reeds gewend zijn aan de drukke en lawaaierige havenomgeving. 

De minder geluidsintensieve perioden van werfstadium C overlappen gedeeltelijk met het 

broedseizoen. Er wordt echter geen impact verwacht op broedende soorten (verwaarloosbaar effect 

(0)). 

Indien de meest geluidsintensieve perioden geheel of gedeeltelijk overlappen met het broedseizoen, 

kan een beperkte impact (beperkt negatief (-1)) verwacht worden op broedende soorten.  

Impact van geluidsverstoring ter hoogte van de Potpolder van Lillo: 

De Potpolder van Lillo, die ten zuiden van het Fort van Lillo is gelegen, heeft eveneens een grote 

waarde als foerageer- en rustgebied voor allerlei vogelsoorten. Op basis van de modelresultaten voor 

de verschillende werfstadia, kan er duidelijk afgeleid worden dat er geen effecten zullen optreden in 

deze zone. De impact kan hier als verwaarloosbaar (0) beoordeeld worden voor de verschillende 

werfstadia.  

Indien de meest geluidsintensieve perioden geheel of gedeeltelijk overlappen met het broedseizoen, 

blijft deze impact verwaarloosbaar (0). 

Conclusie impact geluidsverstoring Werfstadium A, B, C 

In de onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de effecten tijdens de verschillende 
werfstadia in het Galgenschoor. 
 

Tabel 11-14: Effecten geluid 

 Werfstadium A Werfstadium B Werfstadium C 

Broedvogels Geen effect (0) Beperkt negatief (-1) 

Verwaarloosbaar (0) 

Indien overlappend met 

broedseizoen: beperkt 

negatief (-1) 

Niet-broedvogels Beperkt negatief (-1) Beperkt negatief (-1) 

Beperkt negatief (-1) 

Indien overlappend met 

broedseizoen: beperkt 

negatief (-1) 
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De impact met betrekking tot geluidsverstoring in de Potpolder van Lillo wordt beoordeeld als 
verwaarloosbaar (0) in alle stadia, gelet op de afstand en ligging ten opzichte van de contouren van 
45 dB(A). 

Globaal genomen wordt de impact op broedvogels en niet broedvogels in de omgeving van het 

projectgebied beoordeeld als beperkt negatief (-1) voor alle werfstadia samen.  

Deze beoordeling houdt ook rekening met het gegeven dat de voorkomende soorten in de omgeving 

van het projectgebied ondanks de drukke en lawaaierige havenomgeving, de facto aanwezig zijn en 

blijven, er blijven broeden en blijvend van het gebied gebruik maken als rust-, foerageer- en 

overwinteringsgebied. De voorkomende soorten zijn dus voor een groot deel reeds aangepast aan de 

hoge geluidsbelasting en een beperkte toename van het geluidsniveau zal bijgevolg vrijwel geen 

impact hebben op de voorkomende soorten19.  

11.4.1.3 Direct ruimtebeslag (biotoop- en ecotoopverlies) 

Het volledige projectgebied heeft een oppervlakte van 90,3 ha. Het projectgebied wordt gekenmerkt 

door graslanden en ruigtevegetaties met bos. Bij de uitvoering van het project wordt de vegetatie op 

het volledige terrein verwijderd en genivelleerd.  

Op de Biologische waarderingskaart (2020) wordt het grootste deel van het projectgebied aangeduid 

als biologisch waardevol of biologisch waardevol met waardevolle elementen.  

Een volledig overzicht van de ecotopen die hierbij verloren gaan, met aanduiding van de verboden te 

wijzigen vegetaties en vegetaties die vallen onder de bepalingen van het Bosdecreet en 

Vegetatiebesluit, wordt weergegeven in onderstaande tabel. In deze tabel is rekening gehouden met 

de update van de hoeveelheid bos (ouder dan 22 jaar) en hoeveelheid duindoornstruweel anno 2021, 

waarbij er verduidelijkt kan worden dat er binnen het projectgebied ca. 1,07 ha vrijstaand 

duindoornstruweel aanwezig is. De rest van het aanwezige duindoornstruweel bevindt zich in de 

ondergroei van het gemengd inheems loofbos. 

Tabel 11-15: Overzicht van impact op waardevolle vegetaties door realisatie van het project. 

Type vegetatie 

Verboden te 
wijzigen 
vegetatie en 
KLE 

Valt onder de 
bepalingen van het 
Bosdecreet 

Geïmpacteerde 
oppervlakte 

Projectgebied   Afgerond: 90,3 ha  

Niet afgerond: 90,29 ha 

waarvan:    

1) Gemengd inheems loofbos 

(wilg-berk) (incl. bos met 

duindoorn in ondergroei). 

 X 39,31 ha 

waarvan: Gemengd inheems 

loofbos (wilg-berk) ouder dan 22 

jaar 

 X  14,245 ha 

2) Pioniersvegetatie met 

kenmerken van schraal 

grasland, inclusief 

Duinrietvegetaties, 

Cladonia, … 

  36,25 ha 

 

19 Indien een dergelijk project zou ingepland worden in een stil gebied, zullen de voorkomende soorten meer impact 
ondervinden van dergelijke beperkte verhogingen in de geluidsdruk doordat hier gewenning ontbreekt. 
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Type vegetatie 

Verboden te 
wijzigen 
vegetatie en 
KLE 

Valt onder de 
bepalingen van het 
Bosdecreet 

Geïmpacteerde 
oppervlakte 

3) Duindoornstruweel 

(vrijstaand, niet als 

ondergroei van gemengd 

loofbos) 

X X 1,07 ha 

4) Riet X  0,08 ha 

5) Andere (onverharde wegen, 

parking, bomenrij 

langsheen het kanaal, 

biologisch minder waardevolle 

terreinen cfr. BWK,…) 

  13,58 

 

Bos- en struikvegetaties (Bosdecreet) 

Het bos ouder dan 22 jaar dient in het kader van de bepalingen van het Bosdecreet te worden 

gecompenseerd. 

Op basis van de meest recente analyse van de oppervlakte bos door Corridor (gebaseerd op 

luchtfoto onderzoek en intensieve terreinwaarnemingen op het terrein) werd de oppervlakte bos ouder 

dan 22 jaar anno 2021 bepaald op 14,245 hectare.  

Om een gelijkwaardig bosareaal te bekomen, wordt de oppervlakte van de ontbossing in m² 

vermenigvuldigd met een boscompensatiefactor. De boscompensatiefactor die van toepassing is, is 

factor 2 voor inheems bos waarvan het grondvlak bestaat uit minstens 80% inheems loofhout. Er 

komt geen Europees te beschermen boshabitat voor op het terrein20.  

In het kader van voorliggend project is dus juridisch gezien een boscompensatie21 van 28,489 ha 

verplicht.  

Wat betreft het verlies aan duindoornstruweel, die ook onder de bepalingen van het Bosdecreet valt, 

blijkt uit de recente terreininventarisatie en luchtfoto analyse, uitgevoerd door Corridor, dat er geen 

zuivere duindoornvegetatie aanwezig is die ouder is dan 22 jaar. Bijgevolg is er voor het verlies aan 

duindoornstruweel op basis van de bepalingen van het Bosdecreet geen compensatie noodzakelijk. 

Het duindoornstruweel dat wel ouder is dan 22 jaar bevindt zich in de ondergroei van het bos en zit 

vervat in de berekening van de hoeveelheid bos ouder dan 22 jaar. Dit wordt dus wel gecompenseerd 

binnen de boscompensatie.  

Voor de hoeveelheid duindoornstruweel die zuiver en vrijstaand aanwezig is binnen het projectgebied 

(1,07 ha) wordt in het kader van de standstill-principe en de zorgplicht aan natuurherstel gedaan door 

de aanplant van 3 ha streekeigen en inheemse gemengd (doorn)struweel in de Antwerpse haven (zie 

§ 11.11) 

Voor de beschrijving van de betekenis van deze ontbossing op lokaal niveau kan er deels verwezen 

worden naar de beschrijving van de impact op de leefgebieden van soorten. Door de ontbossing gaat 

op lokaal niveau (rechteroever Antwerpse haven) een grote oppervlakte bos met alle aanwezige 

levensgemeenschappen verloren, wat als een aanzienlijk negatief effect kan beoordeeld worden. Er 

zijn in de omgeving van het projectgebied geen andere ontbossingen gekend op de rechteroever van 

 

20 Zie habitats vermeld onder https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie 
21 Dit betreft geen compensatie in het kader van Artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn 
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de Antwerpse haven. De meest recente ontbossing op rechteroever was ter hoogte van Luithaegen 

(Kaainummer 200) en werd gecompenseerd. Op linkeroever vonden recent wel enkele ontbossingen 

plaats, o.a. in het kader van het Project Oosterweel, Vlakte van Zwijndrecht, … echter op schaal van 

de Antwerpse haven vormt dit voor grondgebonden soorten en vele insecten een andere ecologische 

eenheid omwille van de afstand tot het projectgebied. Een cumulatief effect met andere ontbossingen 

in de buurt is er bijgevolg niet, een cumulatief effect op het grondgebied van de Provincie Antwerpen 

treedt er wel op.  

Pioniersvegetatie (ku*) met kenmerken van schraal grasland, duinrietvegetaties, mosduinen, 

… 

Naast het bos gaat ook een oppervlakte van ca. 36,25 ha pioniersvegetaties met kenmerken van 

schraal grasland verloren. Deze pioniersvegetaties met kenmerken van schrale graslanden komen 

verspreid voor in beide delen van het projectgebied, ca. 16 ha in het noorden van het projectgebied 

en 20 ha in het zuiden van het projectgebied. Het betreft een mozaïek van verschillende 

vegetatietypes: korstmosvegetaties, duinrietvegetaties en pioniersvegetaties met kruidachtige 

planten, in combinatie met lokaal onbegroeide, zandige stukken. Dit geheel fungeert als een groot 

leefgebied voor allerlei zeldzame en gespecialiseerde soorten, zoals Graspieper, zandbijen, 

zandloopkevers, Blauwvleugelsprinkhaan,… Ook Bijenorchis komt hier voor. Omwille van de 

uitgestrektheid, de geringe verstoring en de afwisseling in habitattypes, worden beide delen van het 

projectgebied als biologische waardevol beschouwd.  

Het verlies van deze pioniersvegetaties als leefgebied, inclusief de levensgemeenschappen die erin 

voorkomen, wordt omwille van het permanente karakter en de grote aaneengesloten oppervlakte als 

aanzienlijk negatief effect (-3) beoordeeld. Een milderende maatregel dringt zich op en zal bestaan uit 

de versterking en uitbreiding van de ecologische infrastructuur binnen de Antwerpse haven, meer 

bepaald in de ontwikkeling en versterking van de oppervlakte droge, schrale graslandvegetaties 

verspreid in het havengebied, in samenwerking met het Havenbedrijf Antwerpen (zie 

engagementsverklaring in Bijlage 7.7). Op die manier wordt er bijkomend bijgedragen tot de 

ontwikkeling van een aaneensluitend, functioneel en kwaliteitsvol basisnetwerk van droge, schrale 

graslanden binnen het havengebied. De realisatie van dit netwerk moet ook bijdragen tot een 

duurzame instandhouding van (havenspecifieke) soorten.  

De vereiste gronden en stroken waarop het verlies aan leefgebied bestaande uit pioniersvegetatie 

met kenmerken van schraal grasland zal gemilderd worden (in samenwerking met het Havenbedrijf 

Antwerpen), zijn reeds allemaal beschikbaar en in beheer bij de Havenbedrijf Antwerpen, maar zijn 

nog niet allemaal in optimale conditie inzake habitatkwaliteit, zoals noodzakelijk om te fungeren als 

optimaal leefgebied. De laatste telling van het aantal ha schraal grasland dateert van 2014 

(monitoringprogramma 2015) en bedraagt ca. 150 ha. Door het gevoerde omvormingsbeheer, stijgt 

de oppervlakte schraal grasland stelselmatig, al is dit wel een proces dat zijn tijd nodig heeft. Er kan 

dus aangenomen worden dat die 150 ha een onderschatting is en dat er sowieso een toename van 

de hoeveelheid schraal grasland zal optreden binnen de Antwerpse haven. Door dit ecologisch 

beheer de komende jaren verder te zetten, zal de oppervlakte van 224 ha binnen afzienbare tijd 

omgevormd zijn tot schraal grasland. Om de impact van het verlies aan pioniersvegetatie met 

kenmerken van schraal grasland te milderen, engageert het Havenbedrijf zich ook voor bijkomende 

milderende maatregelen buiten de Ecologische infrastructuur. Dit wordt verder beschreven binnen de 

milderende maatregelen.  

Door de realisatie van het project zal het territorium van bepaalde soorten, zoals Graspieper, op deze 

locatie verdwijnen. De milderende maatregelen die genomen worden voor de realisatie van schraal 

grasland zoals hierna beschreven, zullen bijdragen tot de creatie van leefgebied voor Graspieper.  

Verboden te wijzigen vegetaties 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 dat nadien gewijzigd werd door het Besluit van 

3 juli 2009 legt o.a. de bepalingen vast voor het wijzigen van een vegetatie of van een klein 

landschapselement. Wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen zijn verboden of aan 

voorwaarden verbonden.  
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Duinvegetaties, waartoe het duindoornstruweel behoort (zie bijlage V van het Vegetatiebesluit), 

betreffen verboden te wijzigen vegetaties op grond van artikel 7, 7° van het Vegetatiebesluit. Het 

verwijderen van duindoornstruweel is principieel verboden op grond van dit artikel en er is geen 

vrijstellingsgrond van toepassing. Indien deze vegetatie verwijderd dient te worden dient een afwijking 

aangevraagd te worden en bekomen te worden op dit principiële wijzigingsverbod. De afwijking wordt 

aangevraagd overeenkomstig artikel 10 van het Vegetatiebesluit. Hierbij wordt volgens artikel 15, §2 

van het Vegetatiebesluit rekening gehouden met volgende beoordelingselementen: 

• “§ 2. Bij het nemen van de beslissing wordt er rekening gehouden met de volgende 

beoordelingselementen: 

1. de bestaande toestand van de natuur ongeacht de bestemming van het gebied; 

2. de huidige toestand van de vegetaties of de kleine landschapselementen; 

3. de maatregelen tot herstel en ontwikkeling van habitats en ecosystemen; 

4. de abiotische elementen. 

Tegelijkertijd valt duindoornstruweel onder de houtachtige vegetatie op grond van het artikel 3 van het 

Bosdecreet. Bijgevolg is de boscompensatieplicht hier van toepassing, voor zover het 

duindoornstruweel ouder is dan 22 jaar. Zoals hiervoor aangehaald is er binnen het projectgebied 3 

ha duindoornstruweel aanwezig, waarvan 1,97 ha in de ondergroei van bos en 1,07 ha zuiver en 

vrijstaand duindoornstruweel. Het duindoornstruweel dat aanwezig is als ondergroei van het bos, 

wordt meegeteld met het aanwezige bos ouder dan 22 jaar en gecompenseerd in het kader van de 

voorziene boscompensatie.  

Voor het verlies aan 1,07 ha vrijstaand duindoornstruweel, dat niet ouder is dan 22 jaar, wordt een 

afwijkingsaanvraag in het kader van het Vegetatiebesluit ingediend. Voor het verlies van deze 

vegetatie zijn in het kader van het stand-still-principe en de zorgplicht herstelmaatregelen voorzien 

(zie §11.11), zijnde de aanplant van ca. 3 ha streekeigen en inheemse gemengd (doorn)struweel 

gelegen in VEN, in het Antwerpse havengebied. Omwille van de ligging binnen VEN, wordt eveneens 

een afzonderlijke VEN-afwijking aangevraagd. 

In het kader van het project verdwijnt een kleine oppervlakte van 0,08 hectare Rietvegetatie 

(Verboden te wijzigen vegetatie cfr. Vegetatiebesluit). Voor vegetatieverwijdering wordt bijgevolg een 

afwijking voor het verbod op wijziging van beide vegetaties (riet en duindoornstruweel) aangevraagd. 

Het natuurherstel zal als volgt gebeuren: 

• De oppervlakte rietvegetatie die verloren gaat, zal op het terrein zelf opnieuw worden aangeplant. 

Mogelijks zullen sommige zones waar het Riet nu voorkomt ook kunnen behouden blijven. In dat 

geval zal er een beperktere aanplant van Riet gebeuren. De beschrijving van dit natuurherstel is 

beschreven in §11.11. 

• De 1,07 ha duindoornstruweel die verloren gaat (vrijstaand, geen ondergroei bos ouder dan 22 

jaar), zal in het licht van het stand still principe en de zorgplicht vervangen worden door de 

aanplant van 3 ha streekeigen en inheemse gemengd (doorn)struweel op een andere locatie in de 

Antwerpse haven. Er wordt hierbij gekozen voor de aanplant van andere doornstruiken dan 

duindoorn, omdat Duindoorn ecologisch gezien niet wenselijk is en niet thuishoort in de Antwerpse 

haven. De struikvegetaties die voorzien worden (Meidoorn, Wilde liguster, Hondsroos, Egelantier 

en Sleedoorn) hebben ecologisch een grotere waarde. Sommige soorten zijn bes-dragend en 

kunnen dienstdoen als leefgebied (broedlocatie, foerageergebied, uitkijkpost) voor allerlei vogels, 

waaronder Nachtegaal die momenteel voorkomt binnen het projectgebied. De beschrijving van dit 

natuurherstel is beschreven in §11.11. 
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Impact op vleermuizen 

Op basis van de beschrijving binnen de referentiesituatie kan er gesteld worden dat het projectgebied 

geen belangrijk leefgebied (zomerverblijfplaats, jachtgebied en corridor) vormt voor vleermuizen. Er 

komen op het projectgebied geen oude gebouwen of oude bomen met boomholtes voor, die kunnen 

dienstdoen als potentiële zomerverblijfplaats. Ook de kaart met vliegroutes voor Meervleermuis en 

meeliftende vleermuizen (Baetens et al. 2016) toont aan dat het projectgebied geen deel uitmaakt van 

de bevestigde en/of vermoede vliegroutes. Dit wordt bevestigd door de monitoringscampagnes (2019, 

2020, 2021) die op het projectgebied zijn uitgevoerd: de waargenomen aantallen zijn beperkt en 

omvatten algemeen voorkomende vleermuizensoorten. 

Zoals aangegeven in de projectbeschrijving blijft er in het zuidelijk deel een corridor met een breedte 

van ca. 15 meter behouden, die een oost-west verbinding mogelijk maakt.  

Ten noorden van het projectgebied, buiten de concessie van Project One, blijven een aantal terreinen 

behouden die kunnen blijven fungeren als oost-west verbinding zolang de concessionaris of het 

Havenbedrijf hierop geen ander project realiseert. De breedte van deze te behouden terreinen 

bedraagt over de volledige lengte minstens 140 meter. 

Daarnaast is ook nog steeds de verbinding ter hoogte van de Tijsmanstunnel aanwezig, die als 

permanente ecologische infrastructuur binnen de Antwerpse haven is aangeduid.  

Bijgevolg worden er ten aanzien van vleermuizen geen aanzienlijke effecten verwacht, en dringen er 

zich geen milderende maatregelen op voor deze soortengroep.  

Impact op vliegroutes vogels 

Op basis van de beschrijving binnen de referentiesituatie blijkt dat het projectgebied niet fungeert als 

een belangrijke corridor voor vogels. In de omgeving van het projectgebied zijn wel een aantal 

trekroutes gelegen (Everaert et al. 2015). Omheen het projectgebied lopen verschillende routes die 

tijdens de winter dagelijks gebruikt worden door eenden, ganzen en meeuwen. Industriële installaties 

en gebieden vormen hierbij geen obstakel en worden overvlogen. 

Het projectgebied wordt niet gebruikt voor slaaptrek. Er is een slaaptrekroute aanwezig ten noorden 

die start vanaf het Kanaaldok richting Schelde. Hierbij blijkt dat bestaande industriële installaties ten 

noorden overvlogen worden. Het projectgebied is niet aangeduid als zone voor voedseltrek.  

Het Schelde estuarium vormt wel een belangrijk pleister- en rustgebied voor watervogels en 

steltlopers. Het projectgebied wordt wel gekruist in het kader van seizoenstrek, waarbij de vogels 

vanuit het oosten richting de Schelde vliegen. Gezien dit om seizoenstrek gaat, houden zij hierbij 

geen halte ter hoogte van het projectgebied. Seizoenstrek loopt gewoonlijk over een vrij breed front 

en bijgevolg worden er ten aanzien van vliegroutes voor vogels geen aanzienlijke effecten verwacht, 

en dringen er zich geen milderende maatregelen op in relatie tot de vliegroutes van vogels.  

Impact op beschermde soorten (Soortenbesluit) 

Het projectgebied herbergt een aantal beschermde soorten. Een overzicht hiervan wordt 

weergegeven in onderstaande tabel. De aantallen zijn bepaald op basis van de terreininventarisatie 

van Natuurpunt vzw (2018-2019) en recente terreininventarisaties uitgevoerd door Corridor in 2020 

en 2021.  

Gegeven het feit dat er binnen het projectgebied enkele soorten voorkomen die op Bijlage I van het 

Soortenbesluit staan, dient voor deze soorten een afwijking van het Soortenbesluit te worden 

aangevraagd, indien verboden handelingen getroffen worden.  

In verband met vogels moet worden opgemerkt dat de ontbossingswerken tijdens de aanlegfase 

zullen worden aangevat buiten het broedseizoen. Er worden in deze periode geen opzettelijke 

verboden handelingen uitgevoerd, waardoor het vragen van een afwijking op het Soortenbesluit niet 

noodzakelijk is voor vogels.  
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Voor de verschillende soorten worden, indien noodzakelijk, herstelmaatregelen genomen, die verder 

zijn uitgewerkt in §11.11. Deze herstelmaatregelen zullen ook deel uitmaken van de 

afwijkingsaanvragen. 

Het projectgebied herbergt een voortplantingslocatie van Rugstreeppad. Er werden geen adulten 

waargenomen, maar in de voorjaren van 2020 en 2021 werden enkele larven gevangen in de 

waterhoudende gracht nabij een opgedroogde poel. Het ging hierbij om zeer lage aantallen, 

vermoedelijk bestaat de adulte populatie slechts uit enkele exemplaren (satellietpopulatie). 

 
Figuur 11-42: Voortplantingslocatie Rugstreeppad 
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Tabel 11-16: Overzicht van impact op populaties van beschermde soorten in het projectgebied. 

Soort Beschermingsstatus Geïmpacteerde populatie 
Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 
Milderende en herstelmaatregelen 

Bijenorchis (Ophrys apifera) Bijlage I (cat 1) Soortenbesluit,  

2019: Minimum 107 

exemplaren 

2020: 1 exemplaar 

12 groeiplaatsen, 516 exemplaren 

Natuurherstel via translocatie 

Opmerking: het grootste deel van de 

populatie is reeds getransloceerd 

door het Havenbedrijf Antwerpen. 

Grote keverorchis (Neottia ovata) Bijlage I (cat 1) Soortenbesluit 

2019: Minimum 615 

exemplaren 

2020: 399 exemplaren 

Niet voorhanden Natuurherstel via translocatie 

Echt rendiermos (Cladonia 

rangiferina) 
Bijlage I (cat 1) Soortenbesluit 

Niet waargenomen op het 

terrein. Onzeker voorkomen.  

Wel met zekerheid andere 

Cladonia spp. 

Niet voorhanden Geen herstelmaatregelen nodig 

Blauwvleugelsprinkaan 

(Oedipoda caerulescens) 
Bijlage I (cat 1) Soortenbesluit,  

2019: enkele waarneming 

2020: niet waargenomen 
Niet voorhanden Geen herstelmaatregelen nodig 

Echt duizendguldenkruid 

(Centaurium erythraea) 
Bijlage I (cat 1) Soortenbesluit,  

2019-2020-2021: grootte-

orde: 1000-en 

Frequent en verspreid in haven 

(niet nader gespecifieerd) 
Geen herstelmaatregelen nodig 

Graspieper (Anthus pratensis) Bijlage I cat. 2 Soortenbesluit,  

2 territoria 2019 

3 territoria 2020 

3 territoria 2021 

19 broedparen (2017) 

15 broedparen (2018) 

Herstelmaatregelen zie schraal 

grasland 

Grote bonte specht (Dendrocopos 

major) 
Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 

2 broedparen 2020 

1 broedpaar 2021 
Niet bekend 

Deze soort zal moeten uitwijken naar 

een andere locatie in de omgeving.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig 

Heggenmus (Prunella modularis) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 
16 territoria 2020 

7 territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 
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Soort Beschermingsstatus Geïmpacteerde populatie 
Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 
Milderende en herstelmaatregelen 

Boompieper (Anthus trivialis) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 

9 territoria 2019 

5 territoria 2020 

7 territoria 2021 

Niet bekend 

Boompieper is een soort die 

voorkomt in heidevelden, duinen met 

opslag, kaalslagen, jonge aanplanten 

en bosjes in landbouwgebied.  

Deze soort kan uitwijken naar 

heideterreinen en schrale graslanden 

in en in de buurt van de haven. 

 

Bijkomende herstelmaatregelen zijn 

bijgevolg niet nodig 

Boomleeuwerik (Lullula arborea) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 1 territorium 2020 Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Braamsluiper (Sylvia curruca) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 1 territorium 2021 Niet bekend 

Deze soort is kenmerkend voor dicht 

doornig struikgewas en kan in het 

nieuw herstelde struweel een nieuw 

leefgebied vinden. 

Bergeend (Tadorna tadorna) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit  
1 broedpaar 2019 (net buiten 

projectgebied) 
80 broedparen 

Milderende maatregelen om 

vestiging tijdens de werken tegen te 

gaan: dichtdoen van konijnenholen. 

 

Aanbrengen van nestkasten in de 

Scheldedijk om broedvogels te 

lokken. 

Buizerd (Buteo buteo) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 

1 territorium 2019 

3 territoria 2020 

2 territoria 2021 

Niet voorhanden 

Buizerds hebben verschillende 

nesten die alternerend gebruikt 

worden. De soort kan uitwijken naar 

de omgeving. 

Geen herstelmaatregelen nodig 
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Soort Beschermingsstatus Geïmpacteerde populatie 
Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 
Milderende en herstelmaatregelen 

Canadese gans (Branta canadensis) Bijlage I (cat. 2, cat. 4) Soortenbesluit 
3 broedparen 2020 

3 broedparen 2021 
Niet bekend 

Deze soort zal moeten uitwijken naar 

een andere locatie in de haven.  

Exoot 

Geen herstelmaatregelen nodig 

Ekster (Pica pica) Bijlage I (cat. 2, cat. 3) Soortenbesluit 6 al dan niet bezette nesten Niet bekend 

Deze soort zal moeten uitwijken naar 

een andere locatie in de haven.  

Geen herstelmaatregelen nodig 

Grauwe gans (Anser anser) Bijlage I (cat. 2, cat. 4) Soortenbesluit 1 broedpaar 2020 Niet bekend 

Deze soort zal moeten uitwijken naar 

een andere locatie in de haven.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig 

Koolmees (Parus major) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 
10 broedparen 2020 

4 broedparen 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Merel (Turdus merula) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 

6 territoria 2020 

1 territorium 2021 

 

Niet bekend 

Deze soort zal moeten uitwijken naar 

een andere locatie in de haven.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig 

Pimpelmees (Parus caeruleus) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 
14 territoria 2020 

9 territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Putter (Carduelis carduelis)  Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 1 territorium 2021 Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Staartmees (Aegithalos caudatus) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 

4 territoria 2020 

5 territoria 2021 

 

Niet voorhanden 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 
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Soort Beschermingsstatus Geïmpacteerde populatie 
Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 
Milderende en herstelmaatregelen 

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 
42 territoria 2020 

19 territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Tuinfluiter (Sylvia borin) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 
2 territoria 2020 

3 territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Roodborst (Erithacus rubecula) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 
14 territoria 2020 

12 territoria 2021  
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Winterkoning (Troglodytes 

troglodytes) 
Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 

4 territoria 2020 

2 territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Witte kwikstaart (Motacilla alba) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 2 territoria 2021 Niet bekend 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de haven. Geen 

herstelmaatregelen nodig. 

Nachtegaal (Luscinia 

megarhynchos)  
Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 

5 territoria 2019 

5 territoria 2020 

5 territoria 2021 

Niet bekend 

Nachtegaal is kenmerkend voor 

struikvegetatie en duindoorn.  

 

De duindoornvegetatie die verdwijnt, 

wordt in het kader van natuurherstel 

op een andere locatie in de haven in 

combinatie met andere 

struweelsoorten aangeplant (3 ha).  

 

Bijkomende herstelmaatregelen zijn 

bijgevolg niet nodig 
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Soort Beschermingsstatus Geïmpacteerde populatie 
Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 
Milderende en herstelmaatregelen 

Fitis (Phylloscopus trochilus) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 

17 territoria 2019 

65 territoria 2020 

35 territoria 2021 

ongekend 

Fitis is kenmerkend voor droge tot 

vochtige halfopen landschappen: 

heide, bos en agrarisch gebied.  

Deze soort kan uitwijken naar het 

aangeplante struweel en omliggende 

gebieden. 

Bijkomende herstelmaatregelen zijn 

bijgevolg niet nodig. 

Kievit (Vanellus vanellus)  Bijlage I (cat. 2, cat.4) Soortenbesluit 

1 territorium 2019 

12 territoria 2020 

7  territoria 2021 

Niet voorhanden 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de haven. Geen 

herstelmaatregelen nodig. 

Kleine karekiet (Acrocep Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 1 territorium 2021 Niet voorhanden 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de haven. 

Geen herstelmaatregelen nodig. 

Scholekster (Haematopus 

ostralegus) 
Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 

1 territorium 2019 

3 territoria 2020 

3 territoria 2021 

Niet voorhanden 

Deze soort broedt in de haven 

regelmatig op daken en op gazons 

tussen de bedrijven. Na afloop van 

de werken kan deze soort uitwijken 

naar elders of ter plaatse blijven.  

 

Vink (Fringilla coelebs) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 
13 territoria 2020 

13 territoria 2021 
Niet voorhanden 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Krakeend (Anas strepera)  Bijlage I (cat. 2, cat.4) Soortenbesluit 
1 territorium 2020 

1 territorium 2021 
Niet voorhanden 

Deze soort kan uitwijken naar 

gebieden in de omgeving (overzijde 

kanaaldok). 

Grasmus (Sylvia communis) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 
4 territoria 2020 

2 territoria 2021 
Niet voorhanden 

Deze soort is kenmerkend voor dicht 

doornig struikgewas en kan in het 

nieuw herstelde struweel een nieuw 

leefgebied vinden. 



 

16 juli 2021 

 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

11-98 

Soort Beschermingsstatus Geïmpacteerde populatie 
Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 
Milderende en herstelmaatregelen 

Houtduif (Columbo palumbus) Bijlage I (cat. 2, cat.4) Soortenbesluit 10 territoria 2020 Niet voorhanden 

Deze soort kan nieuw leefgebied 

vinden in de 

boscompensatiegebieden. 

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus 

phoenicurus) 
Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 1 territorium 2020 Niet voorhanden 

Deze soort kan nieuw leefgebied 

vinden in de 

boscompensatiegebieden. 

Zwarte roodstaart (Phoenicurus 

ochrurus) 
Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 

4 territoria 2020 

3 territoria 2021 
Niet voorhanden 

Deze soort kan in principe tussen de 

bedrijfsgebouwen blijven. Deze soort 

broedt vaak op (industrie)gebouwen 

en in stedelijk gebied. 

Zwartkop (Sylvia atricapilla) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 
10 territoria 2020 

9 territoria 2021 
Niet voorhanden 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Koekoek (Cuculus canorus) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 1 territorium 2020 Niet voorhanden 

Deze soort kan nieuw leefgebied 

vinden in de 

boscompensatiegebieden en ter 

hoogte van het aangelegde struweel. 

Zanglijster (Turdus philomenos) Bijlage I (cat. 2) Soortenbesluit 
1 territorium 2020 

3 territoria 2021 
Niet voorhanden 

Deze soort kan nieuw leefgebied 

vinden in de 

boscompensatiegebieden en ter 

hoogte van het aangelegde struweel. 

Rugstreeppad (Bufo calamita) Bijlage I (cat. 3) Soortenbesluit 

2019: geen waarnemingen. 

2020, 2021: waarneming van 

larven van Rugstreeppad in 

een poel en waterhoudende 

gracht. 

698 roepende mannetjes 

Milderende maatregelen om 

vestiging tijdens de werken tegen te 

gaan: poelvorming  vermijden.  

Translocatie indien rugstreeppad 

wordt ontdekt tijdens de werken. 

Aanleg van een voortplantingspoel 

ter hoogte van de Muisbroekbosjes. 

Aanleg van uitgediepte wadi’s bij het 

administratieve gebouw. 



 

16 juli 2021 

 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

11-99 

Conclusie 

Gegeven het feit dat: 

• het een inname van ongeveer 90,3 ha actueel nog aanwezige open ruimte (= braakliggend terrein) 

betreft; 

• deze inname grotendeels permanent is; 

• de biotopen met hun levensgemeenschappen deels bestaan uit pioniersvegetaties met kenmerken 

van droog, schraal grasland op opgespoten terrein, en deels bestaan uit spontaan ontwikkeld 

inheems loofbos gedomineerd door wilgen en berk, gecatalogeerd als biologisch waardevol terrein 

op de BWK (2018); 

• deze terreinen het leefgebied vormen voor een aantal algemeen beschermde soorten (Bijlage I 

van het Soortenbesluit); 

• de verstoring gekoppeld aan de werffase hinderlijk zal zijn voor beschermde vogelsoorten die op 

het projectgebied werden waargenomen; 

worden de effecten van het permanent ruimtebeslag en de inname van leefgebied voor soorten door 

het project op lokaal niveau als een aanzienlijk negatief effect (-3) voor biodiversiteit beoordeeld.  

Mits het in acht nemen van een reeks milderende, compenserende en herstelmaatregelen, 

kunnen de negatieve effecten deels opgeheven worden (zie §11.11)).  

Dit is voornamelijk het geval door: 

• Duindoornvegetatie zal ruimschoots vervangen worden (3 ha) door de aanplant van inheems, 

gemengd struweel in het havengebied, in het kader van de verplichte compensatie uit het 

Vegetatiebesluit; Duindoorn is vanuit ecologisch standpunt geen natuurlijk voorkomend habitat in 

de haven en zal vervangen worden door inheems, gemengd struweel dat vanuit ecologisch 

standpunt meer kansen biedt voor biodiversiteit. 

• Het beperkte verlies aan rietvegetatie, dat op het terrein zelf zal behouden blijven of opnieuw zal 

aangeplant worden; 

• Beschermde soorten, zoals Grote keverorchis, Bijenorchis die getransloceerd worden;  

• Rugstreeppad, waarvoor een voortplantingslocatie wordt gecreëerd in de EIN haven Antwerpen 

(Muisbroek), en waarvoor er in de administratieve zone langsheen de Scheldelaan mogelijke 

habitatlocaties gecreëerd worden (uitgediepte wadi’s).;  

• Oeverzwaluw, waarvoor één grondstock als broedlocatie zal ingericht worden, 

• Kievit en Scholekster die zich op andere locaties in de haven kunnen vestigen; 

• Het verlies aan pioniersvegetaties (ku*) met kenmerken van schraal grasland wordt gemilderd 

door in het havengebied van Rechterscheldeoever een aantal gerichte maatregelen te nemen 

binnen de bestaande ecologische infrastructuur van de haven aangevuld met enkele nieuwe 

gebieden als uitbreiding van de bestaande ecologische infrastructuur. Hierbij zal op vrij korte 

termijn een totale oppervlakte van 36,25 ha gerealiseerd worden door omvorming van bestaande, 

minder waardevolle vegetaties, naar ecologisch waardevolle schrale vegetaties. Daarin wordt een 

zone ecologisch beheerd langsheen de Scheldelaan, die in de onmiddellijke nabijheid van het 

projectgebied is gelegen. Deze zone kan bijdragen tot de realisatie van een robuust netwerk voor 

schrale graslandsoorten.  

Deze omvorming (verschralingsbeheer) gebeurt door het Havenbedrijf Antwerpen, in samenspraak 

met INEOS: 
• schapenbegrazing (+2,95 ha). Door begrazing met schapen wordt de vegetatie opener 

en wordt deze verschraald; 

• maaibeheer pioniersvegetaties (+1,3 ha). Deze percelen worden jaarlijks 1x gemaaid na 

15 juli. Het maaisel wordt afgevoerd; 

• beheer nieuwe ecologische infrastructuur (+6,92 ha). Deze percelen worden jaarlijks 1 

tot 2 maal gemaaid, afhankelijk van de voedselrijkdom. Het maaisel wordt afgevoerd; 
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• intensief maaibeheer voedselrijke graslanden (+19,75 ha). Deze percelen worden 

jaarlijks 3 maal gemaaid om te verschralen. Indien het perceel voldoende schraal is 

volstaat 1 maaibeurt na 15 juli. Het maaisel wordt afgevoerd; 

• afschrapen voedselrijke toplaag (+5,33 ha). De bovenste 15-20 cm voedselrijke toplaag 

wordt afgeschraapt en afgevoerd. De dikte van de laag kan plaatselijk groter of kleiner 

zijn. 

 

De gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn: Grote Kreek, Spoorzone Kuifeend, Zouten – 

Stocatradijk, Groot Buitenschoor, Scheldelaan, Sigmadijk. Op onderstaande kaarten worden de 

locaties voor dit herstel en uitbreiding van schraal grasland weergegeven. Ook de beheermaatregelen 

op de gebieden op Linkerscheldeoever die deel uitmaken van die 224 ha zullen verder ecologisch 

beheerd worden. 

 
Figuur 11-43:  Locaties waar schraal grasland gerealiseerd wordt in het havengebied op rechteroever (noordelijk 
deel) 
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Figuur 11-44: Locaties waar schraal grasland gerealiseerd wordt in het havengebied op rechteroever (zuidelijk 
deel) 

 

Niettegenstaande deze herstelmaatregelen, blijft op basis van het vooropgestelde beoordelingskader 

het effect inzake ecotoop- en biotoopverlies in deze regio na het nemen van de milderende, 

compenserende en natuurherstelmaatregelen nog steeds aanzienlijk negatief (-3). Hierbij dient wel de 

volgende nuance te worden toegevoegd: 

• Er worden bijkomende maatregelen genomen om het verlies aan pioniersvegetaties met 

kenmerken van schraal grasland te milderen, door enerzijds gerichte beheersmaatregelen uit te 

voeren in het bestaande netwerk EI (ca. 26 ha) en door anderzijds het bestaande netwerk van de 

ecologische infrastructuur uit te breiden met een robuuste zone van ca. 7 ha langsheen de 

Scheldelaan, in de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied, en dit eveneens ecologisch te 

beheren. Deze zone kan bijdragen tot de realisatie van een robuust netwerk voor schrale 

graslandsoorten. Deze omvorming gebeurt via een reeks van gerichte beheermaatregelen, die 

verankerd zullen worden in het Soortenbeschermingsprogramma 2 van de Antwerpse haven die in 

opmaak is. 

• Er wordt ca. 3 ha gemengd (doorn)struweel aangeplant in de Antwerpse haven, als vrijwillige 

compensatie voor het verlies aan ca. 1,07 ha vrijstaand duindoornstruweel.  

• Er worden een reeks van maatregelen genomen voor het verlies aan leefgebied van vogelsoorten, 

zoals: 

• De aanplant van ca. 3 ha gemengd (doorn)struweel, vormt een nieuw geschikt habitat voor 

allerlei zangvogels, zoals Nachtegaal; 

• Er wordt één grondstock voorzien als mogelijke broedlocatie voor Oeverzwaluw; 

• Het beslist beleid, zijnde het GRUP, duidt deze zone aan als industriegebied. 

• Het project betreft een inbreiding binnen de Antwerpse haven, het betreft bijgevolg geen 

uitbreiding buiten het bestaande havengebied.  
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11.4.1.4 Versnippering en barrièrewerking 

Het noordelijk deel van het projectgebied vormt in de huidige situatie een ecologische verbinding 

tussen de westelijk gelegen natuurgebieden langs de Schelde (Galgenschoor), de ecologische 

verbindingszones langs de Scheldelaan en de natuurgebieden langs de oostzijde van de haven.  

In het zuidelijk deel van het projectgebied is een leidingstrook aanwezig die een ecologische 

verbindingsfunctie kan vervullen. Deze leidingstrook is in eigendom van het Havenbedrijf Antwerpen 

en wordt door hen beheerd. De huidige ecologische verbinding in het zuidelijk deel fungeert 

hoofdzakelijk voor soorten van meer open gebieden (via de open ruigtevegetaties in het gebied) en 

betreft in realiteit een leidingstrook. Via deze corridor kunnen soorten (dagvlinders, andere insecten, 

zoogdieren) van westelijk gelegen habitats langs de Schelde (Galgenschoor, dijken e.d.) migreren 

naar de gebieden ten oosten van het projectgebied en andere locaties op de haventerreinen. 

De corridorfuncties in het noordelijk en zuidelijk deel van het projectgebied zijn minder uitgesproken 

voor soorten van gesloten habitats (bos), vermits de boshabitats eerder geïsoleerd liggen ten 

opzichte van andere bosgebieden in de ruime omgeving. Er kan ook verwacht worden dat de 

kenmerkende riet- en watervogels die ter hoogte van de slikken en schorren voorkomen op het 

Galgenschoor, deze corridor niet gebruiken.  

 
Figuur 11-45: Schets van de corridorfunctie in het noorden van het projectgebied voor soorten van open habitats 
(ruigten). 
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Figuur 11-46: Schets van de corridorfunctie in het zuiden van het projectgebied voor soorten van open habitats 
(ruigten). 

 

Door de uitvoering van het project verdwijnt een aanzienlijk deel open ruimte, die momenteel de 

functie als ecologische verbinding bezit en ontstaat er een bijkomende barrière tussen de voormelde 

gebieden.  

• Open habitats en boshabitats in het zuidelijk deel worden volledig ingenomen, waardoor de 

corridorfunctie grotendeels verdwijnt. 

• Open habitats en boshabitats in het noordelijk deel van het projectgebied worden ingenomen, 

maar een aanzienlijke oppervlakte van de corridor blijft behouden. De terreinen ten noorden van 

het projectgebied blijven immers behouden en bestaan uit open habitats en boshabitats die 

behouden blijven. 

De effecten worden gemilderd door een aantal maatregelen: 

De leidingstrook die in het zuidelijk deel gelegen is en in eigendom van de Haven van Antwerpen is, 

zal ecologisch beheerd worden, zodat de functies als ecologische verbinding kunnen behouden 

blijven en versterkt worden.  

Het ecologisch beheer zal bestaan uit: 

• Een extensief maaibeheer (1 tot 2 maal per jaar) met afvoer van het maaisel. Maaien gebeurt met 

een schijvenmaaier. De eerste maaibeurt wordt uitgevoerd na 15 juli (85% van de oppervlakte). 

• Het maaisel zal op zwad of ruggen gelegd worden en ten vroegste een dag later en ten laatste 10 

dagen later op balen worden geperst en afgevoerd. Dus er is geen rechtstreekse afvoer via 

afzuiging van het maaisel. 

• Jaarlijks wordt ongeveer 15% van de oppervlakte niet gemaaid (alternerend) als vluchtplaats voor 

kleine fauna, en leefgebied voor insecten en vogels. Deze ruigere stroken zijn belangrijk voor 

vlinders en andere insecten, vogels, etc. als foerageergebied. 

• In deze strook is het belangrijk om kleinere zandige (enkele tientallen vierkante meter) stroken te 

behouden. Deze biotoopjes zijn geschikte leefgebieden voor zandloopkevers en wilde bijen. Deze 

stroken kunnen in stand gehouden worden door graafwerken (controle leidingen, plaatsen 

leidingen) of gerichte graafwerken (afschaven bodem). Ook langs zandwegen in de strook kan dit 

type biotoop behouden worden. 
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Hierdoor wordt een open schrale graslandvegetatie in stand gehouden en kunnen soorten 

kenmerkend voor open schrale graslandvegetaties migreren doorheen het gebied. De doelsoorten 

voor deze corridor zijn voornamelijk (vliegende) insecten (vlinders, loopkevers, bijen, sprinkhanen 

waaronder Blauwvleugelsprinkhaan), spinnen en kleine zoogdieren. Deze soortgroepen vinden hier 

een leef- en verbindingsgebied. In deze leidingstrook wordt sowieso opgaande begroeiing 

voorkomen. 

Het is niet de bedoeling om hier een ecologische val te creëren en grote zoogdieren aan te trekken. 

De bedoeling van de corridor hier is dat diersoorten niet vast komen te zitten aan één zijde van het 

projectgebied, maar dat er dus wel een passage mogelijk is.  

Omwille van de aanwezigheid van leidingen in de ondergrond, kunnen er geen poelen of grachten 

worden uitgegraven. Omwille van de afwezigheid van natte habitats, zal deze corridor ook niet 

geschikt zijn als leef- en verbindingsgebied voor amfibieën. De meeste amfibieën zijn echter weinig 

mobiel. Vandaar dat het risico op een ecologische val voor amfibieën beperkt wordt geacht.  

De corridor kan wel blijvend gebruikt worden als geleiding voor de in de omgeving voorkomende 

vleermuizen. Vleermuizen zijn echter sterk gevoelig aan lichtverstoring, wat zeker aanwezig zal zijn 

afkomstig van bestaande en toekomstige installaties. Vandaar dat de corridors suboptimaal zullen zijn 

voor de geleiding van vleermuizen. De corridors zullen dus voornamelijk belangrijk zijn als geleiding 

voor insecten. De Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur (Rijkwaterstaat en ProRail, 2013) 

beschrijft dat een geleidingsstrook voor dagvlinders optimaal 5 à 15 m breed is, met een geleidelijke 

overgang van grasland naar ruigte en struweel.  

Gezien de leidingstrook in het zuiden en de overblijvende habitats in het noorden van het 

projectgebied gekenmerkt worden door schrale vegetatie, gezien de leidingstrook een gemiddelde 

breedte heeft van ca.15-20 m, wat als afdoende breed wordt beschouwd en gezien in de leidingstrook 

een ecologisch beheer zal worden toegepast en er bijgevolg nog steeds een ecologische verbinding 

behouden blijft van west naar oost en omgekeerd, wordt het effect inzake versnippering van 

aanzienlijk negatief na mildering als een beperkt negatief effect (-1) beoordeeld.  

11.4.1.5 Verzurende en vermestende deposities 

Voor een literatuuroverzicht en theoretische beschouwing van de effecten van verzurende en 

vermestende deposities op vegetaties en de gebruikte methodiek wordt verwezen naar § 11.2.4 

Achtergrond vermestende en verzurende deposities. 

Project One – verwachte stikstofemissies aanlegfase 

In de aanlegfase (emissies van de energie-productie en voertuigen) komen stikstofemissies vrij, 

veelal onder de vorm van stikstofoxiden (NOx). Tijdens de aanlegfase zullen in het project enkel lage 

emissie werktuigen en voertuigen (Stage IV of beter), gebruikt worden, waardoor de emissies tijdens 

de aanlegfase drastisch zullen gereduceerd worden. Veel van de constructieactiviteiten zullen ook 

gebruik maken van stroomvoorziening via het net, waardoor minder generatoren vereist zijn. 

 De verwachte emissies aan NOx en NH3 tijdens de aanlegfase bedragen gemiddeld over 3 
jaar en 8 maanden 17,3 ton/jaar NOx  en 0,074 ton/jaar NH3, en maximaal 24,4 ton/jaar NOx  
en 0,102 ton/jaar NH3 tijdens het jaar met de hoogste emissies. 

 

Bepalen van stikstofemissies naar stikstofdepositie in de omgeving van het projectgebied 

Vanuit de verwachte emissiehoeveelheden is de depositie naar de omgeving gemodelleerd door 

gebruik te maken van het Vlaamse IMPACT model. De gebruikte methodiek wordt besproken in 

Hoofdstuk 7 Lucht en § 11.2.4.6 Modellering vermestende en verzurende deposities met IMPACT. 

De lokale bijdrage aan stikstofdepositie vanuit Project One in het studiegebied is als volgt te 

omschrijven: 
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Tabel 11-17: Lokale bijdrage stikstofdepositie Project One - aanlegfase 

Bijdrage 
Minimum 

(kg N/ha.j) 

Maximum 

(kg N/ha.j) 

Aanlegfase 0,010 0,120 

 

De specifieke cijfers zijn verder in dit hoofdstuk in detail per beschermingszone en habitattype 

opgenomen.  

N depositie aanlegfase 

Figuur 11-47: geeft een overzicht van de contouren van theoretische stikstofdepositie veroorzaakt 

door de activiteiten tijdens de aanlegfase ten opzichte van Habitatrichtlijngebieden. De theoretische 

contouren worden weergegeven in diverse stappen tot 0,010 kg N/ha.j. De waarden betreffen 

gemiddelden over de hele aanlegfase (werfstadium A, B, C). De figuren met de contouren 

stikstofdepositie ten opzichte van habitats binnen en buiten Habitatrichtlijngebieden zijn opgenomen 

in bijlage. Er wordt opgemerkt dat hierbij de Natura2000-classificatie is gebruikt en de classificatie van 

regionaal belangrijke biotopen. Natura2000-habitats kunnen ook buiten Natura2000-gebieden 

gelegen zijn. 

 
Figuur 11-47: Contouren stikstofdeposities in kg N/ha.jaar tijdens de aanlegfase ten opzichte van 
Habitatrichtlijngebieden (groen) 
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Figuur 11-48: Contouren stikstofdeposities in kg N/ha.jaar tijdens de aanlegfase ten opzichte van Europese 
habitats binnen en buiten habitatrichtlijngebieden. 

 

In de onderstaande tabel staan alle relevante vegetaties (cfr. Europese habitat typologie en regionaal 

belangrijke habitattypes) opgelijst die in het studiegebied voorkomen binnen de theoretische contour 

van 0,010 kg N/ha.j.  Deze worden op de bovenstaande figuur weergegeven. Per habitattype wordt 

de kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof (uitgedrukt in kg N per ha en per jaar) vermeld, en 

de theoretische bijdrage van het project ten opzichte van de KDW (absoluut en in %).  

Europese habitattypes voorkomend binnen Natura2000-gebieden worden specifiek behandeld in de 

passende beoordeling (zie § 11.9 Passende beoordeling Natura 2000 en toets aan Bijlage IV soorten 

van de Habitatrichtlijn (Vlaanderen)). 
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Tabel 11-18: Overzicht van de kritische depositiewaarden voor stikstof voor de voorkomende Europese 
habitattypes en regionaal belangrijke biotopen rondom het projectgebied (binnen de theoretische contour van 
0,01 kg N/ha.j, met vermelding van de maximale bijdrage tijdens de aanlegfase (absolute waarden en % t.o.v. 
KDW). 

Habitat+typolo

gie 

cfr.Natura2000 

of regionaal 

belangrijke 

biotopen22 

KDW 

vermesting 

(kg N/ha.j) 

Min. depositie  
(kg N/ha.j) 

Max. depositie  
(kg N/ha.j) 

Min. 

bijkomende 

depositie  

(% t.o.v. 

KDW) 

Max. 

bijkomende 

depositie  
(% t.o.v. 

KDW) 

Estuaria (cfr. 

1130) 

> 34  

(niet gevoelig) 
0,01 0,1 0,03 0,29 

Schorren met 

slijkgrasvegeta

tie (cfr. 1320) 

23 0,02 0,04 0,09 0,17 

Buitendijkse 

schorren (cfr. 

1330) 

22 0,02 0,04 0,09 0,18 

Laaggelegen 

schraal 

hooiland (cfr. 

6510) 

20 0,01 0,12 0,05 0,60 

Oude 

zuurminnende 

eikenbossen 

op zandvlakten 

(cfr. 9190) 

15 0,01 0,05 0,07 0,33 

Droge 

Europese heide 

(cfr. 4030) 

15 0,01 0,02 0,07 0,13 

Psammofiele 

heide met 

Calluna en 

Genista (cfr. 

2310) 

15 0,01 0,02 0,07 0,13 

Landduinen 

(cfr. 2330) 
10 0,01 0,02 0,10 0,20 

Moerasbos van 

breedbladige 

wilgen (rbbsf) 

>34 

(niet gevoelig) 
0,03 0,04 0,09 0,12 

Rietland 

(rbbmr) 
8 0,01 0,06 0,13 0,75 

Opmerking: voor de volledigheid zijn regionaal belangrijke biotopen ook weergegeven. 

  

 

22 Regionaal Belangrijke Biotopen (RBB): vegetaties of levensgemeenschappen van planten en dieren die niet beschermd zijn 
door de habitatrichtlijn, maar die omwille van hun zeldzaamheid in Vlaanderen wel een bescherming genieten, onder meer via 
de regelgeving rond het verbod op of de vergunningsplicht voor vegetatiewijziging. Voorbeelden zijn dottergraslanden, 
gagelstruwelen en rietvelden. 
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Uit de analyse in bovenstaande tabel blijkt dat de gemodelleerde bijdrage van het project tijdens de 

aanlegfase ter hoogte van alle vegetaties, erg laag zijn, namelijk tussen 0,01 en 0,12 kg N/ha.j, dus 

beneden de drempel voor aantoonbaarheid (0,3 kg N/ha.j.). De procentuele bijdrage van het project 

ten opzichte van de kritische depositiewaarde ligt voor alle habitattypes onder 1% en voor de meeste 

zelfs onder 0,33%.  

Voor de meeste habitats (behalve 1130 (niet gevoelig) en 6510) zijn de maximale bijkomende 

deposities door de aanlegfase van het project minder dan of gelijk aan de ‘de minimis’ drempel van 

1% van de KDW-waarde van het meest gevoelige habitat.  

Dergelijke kleine toenames (aanlegfase) leiden niet tot meetbare verschillen in groeisnelheid van 

individuele planten, daar is de hoeveelheid beschikbare stikstof te klein voor. Er ontstaan geen 

meetbare verschuivingen in concurrentiepositie en ook geen veranderingen in de verhouding 

waarmee individuele soorten in de vegetatie voorkomen.  

De bijdrage aan stikstofemissies in de aanlegfase van het project inzake vermestende en verzurende 

deposities zijn te klein om de verwachte graduele afname van de stikstofdeposities in de omgeving 

teniet te doen. Gradueel wordt een vermindering van de vermestende en verzurende deposities op 

habitats in de omgeving verwacht, en het project hypothekeert het bereiken van de vooropgestelde 

doelstellingen voor de desbetreffende habitats dus niet. 

Besluit 

De zeer kleine en tijdelijke bijkomende deposities tijdens de aanlegfase zijn dermate laag dat deze 

niet gemeten kunnen worden in situ noch waargenomen kunnen worden als veranderingen in de 

vegetaties.  

Op basis van de voorgaande paragrafen en de informatie uit § 11.2.4 Achtergrond vermestende en 

verzurende deposities met verwijzingen naar wetenschappelijke studies, treden ter hoogte van de 

betreffende habitats in de ruime omgeving geen meetbare of aantoonbare effecten op, waarbij er 

geen betekenisvolle aantasting is van natuurwaarden (vegetaties23). Bijgevolg is er in functie van de 

definitie van ‘betekenisvolle aantasting’ uit het Decreet natuurbehoud geen betekenisvolle aantasting 

aanwezig.  

De impact van de aanlegfase met betrekking tot verzurende en vermestende depositie wordt 

bijgevolg als verwaarloosbaar (0) beoordeeld.  

Omwille van de beperkt te verwachten effecten is het nemen van extra emissie-reducerende 

maatregelen niet vereist. Tijdens de aanlegfase zijn reeds de project-geïntegreerde maatregelen 

voorzien om emissies te reduceren door het gebruik van emissie-arme machines (zie Hoofdstuk 7 

Lucht). 

Voor de beschrijving en beoordeling van de impact inzake vermestende/verzurende depositie op de 

Natura 2000-gebieden in de omgeving, wordt naar de passende beoordelingen verwezen (zie § 11.9 

en § 11.10). De impact op VEN-gebieden worden beschreven in § 11.8. 

Voor de beschrijving en beoordeling van de impact inzake vermestende/verzurende depositie tijdens 

de exploitatiefase wordt verwezen naar § 11.4.2. 

  

 

23 Vegetaties buiten SBZ-gebieden, maar cfr. de typologie voor Natura2000-habitats, en andere. 
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11.4.1.6 Effecten op grondwaterhuishouding 

In de discipline Water wordt beschreven dat een impact op grondwaterhuishouding mogelijk is tijdens 

2 fases van de aanlegfase in het project. Deze zijn: 

• Aanlegfase: proefsleuven 

• Aanlegfase: bemalingen met 3 scenario’s (maximaal scenario, infiltratiescenario, 

damwandscenario) 

De grondwatertafel bevindt zich op bepaalde locaties binnen het projectgebied slechts op ca. 50 cm 

onder het maaiveld, waardoor een tijdelijke bemaling noodzakelijk is tijdens de aanlegfase.  

Voor een uitgebreide beschrijving van de technische aspecten van de bemalingen en scenario’s 

wordt verwezen naar de discipline Water. 

Binnen de discipline Water werd een gedetailleerde grondwatermodellering uitgevoerd. Op basis van 

de grondwatermodellering (zie Hoofdstuk 9 Water) zijn de tijdelijke grondwaterstandsdalingen tijdens 

de aanlegfase in kaart gebracht. Op onderstaande figuur worden de maximale grondwaterstanden ten 

opzichte van het maaiveld weergegeven in de huidige situatie (zonder project) ter hoogte van het 

Galgenschoor (voorbeeld). De schorvegetatie staat eveneens aangeduid (paars). Dit geldt als de 

referentieconditie. 

 
Figuur 11-49:  Grondwaterstanden ter hoogte van het Galgenschoor ten opzichte van het maaiveld (in meter) 
tijdens de aanlegfase op basis van de grondwatermodelering. Schorvegetaties met riet staan aangeduid in het 
paars. 

 

Effecten bronbemaling proefsleuven 

Als onderdeel van de aanlegfase worden proefsleuven aangebracht. De technische specificaties en 

aantallen worden beschreven in Hoofdstuk 9 Water en de hydrogeologische studie.  

Op basis van de berekeningen en grondonderzoek (beschreven in de bemalingsnota) kan met 

betrekking tot grondwatertafeldalingen het volgende besloten worden:  
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• Uit het grondonderzoek kan geconcludeerd worden dat de quartaire ondergrond voornamelijk uit 

kleihoudend zand met expliciete kleilagen bestaat, gevolgd door een zandig tertiair vanaf 

ongeveer 0 m TAW. Ter hoogte van de bemalingsfilter wordt een doorlatendheid aangenomen van 

5 x 10-5 m/s. Op basis van peilbuismetingen wordt gerekend met een watertafel gelijk aan 1,0 m-

mv en 0,5 m-mv voor respectievelijk het noordelijk en zuidelijk deel. 

• De berekende invloedstraal bedraagt 47 m (noord) en 53 m (zuid). 

Op basis van de bemalingsnota blijkt dat de invloedstraal (-5 cm) niet reikt tot waardevolle habitats in 

de omgeving, meer bepaald het Galgenschoor. In het projectgebied zelf zullen alle vegetaties al 

verwijderd zijn en zal geen impact verwacht worden. 

De grootste verlaging van het grondwaterpeil zal zich voordoen binnen de contour van het 

projectgebied en zal bijgevolg niet reiken tot in het Galgenschoor. Aangezien alle natuurwaarden in 

deze fase reeds verdwenen zijn in het projectgebied, wordt de impact op de grondwatertafel voor de 

proefsleuven als een verwaarloosbaar of geen effect (0) beoordeeld.  

Effecten bemalingen aanlegfase 

Op de onderstaande figuren worden de effecten op grondwater weergegeven tijdens de aanlegfase 

voor de tijdelijke bemalingen voor de bouw van installaties, voor het damwandscenario.  

 
Figuur 11-50: Maximaal berekende grondwaterverlaging (m-mv) voor het damwandscenario (c), in combinatie 
met Natura2000-habitats in het Galgenschoor. 
 

De impact van de tijdelijke bemalingen voor de bouw van de installaties, stopt aan de oostelijke grens 

van het projectgebied ter hoogte van het Kanaaldok en gaat dus niet onder het Kanaaldok door. De 

gebieden ten oosten van het Kanaaldok zullen dus geen invloed ondervinden van de bemaling.  

Bij het zuidelijk deel van het projectgebied strekt de invloedssfeer zich uit tot in het Galgenschoor in 

het damwandscenario (dit scenario wordt geselecteerd in het project). De dalingen bedragen tijdelijk 

tussen 0,05 en 0,10 m ter hoogte van het schor met rietvegetatie. 

Op basis van de huidige grondwaterstanden ter hoogte van het schor begroeid met riet blijkt dat de 

rietvegetaties voorkomen over een range van grondwaterstanden van 0 cm (maaiveldhoogte) tot 180 

cm onder het maaiveld. 
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Bij het Galgenschoor is de schorzone grotendeels verzoet doordat er een scherpe steilrand aanwezig 

is tussen schor en slik. Het schor wordt dan ook alleen nog overstroomd gedurende springtij en dan 

nog maar occasioneel. Een geringe verlaging van de watertafel onder het onverzadigde schor 

gedeelte - dat mede door de verzoeting hoofdzakelijk bedekt is met riet – zal weinig effect hebben, 

rekening houdend met de huidige range van grondwaterstanden. Bovendien bedraagt de tijdelijke 

verlaging slechts een 5 tot 10-tal cm, wat binnen de natuurlijke schommelingen van het 

grondwaterpeil valt. Op basis van de grondwatermodellering worden er geen verziltingeffecten 

verwacht (zie Hoofdstuk 9 Water). 

Op basis van bovenvermelde argumenten, de resultaten van de grondwatermodellering en het tijdelijk 

karakter van de grondwaterverlaging, kan besloten worden dat het effect van de grondwaterverlaging 

tijdens de aanlegfase van het project als beperkt negatief (-1) kan beoordeeld worden. De 

grondwatertafeldaling blijft binnen de natuurlijke variatie, maar in zeer droge perioden kan mogelijk 

een beperkt negatieve impact verwacht worden. 

11.4.1.7 Lichthinder en visuele verstoring 

Effecten op fauna volgens de beschikbare literatuur 

Lichtverstoring kan verschillende effecten op fauna tot gevolg hebben. Algemeen kan er gesteld 

worden dat lichthinder, afhankelijk van de soort, kan leiden tot (de Molenaar, 2003): 

• barrièrewerking en versnippering; 

• indirect verlies aan leefgebied door beperking van het ruimtegebruik; 

• kwaliteitsvermindering van de leefgebieden. 

Het is bekend dat vleermuizen een belangrijke aandachtsgroep zijn wat lichtverstoring betreft. Het 

zijn nachtactieve dieren, waarvan het van een aantal soorten bekend is dat zij zeer gevoelig zijn voor 

lichtverstoring (o.a. Watervleermuis, Meervleermuis, Gewone/Grijze grootoorvleermuis en Baard-

/Brandts vleermuis). Wat lichthinder betreft, spelen voor vleermuizen een drietal factoren een rol: (1) 

vermijdingseffect van de verlichte zone door lichtschuwe soorten, (2) aanzuigeffect van insecten door 

verlichting en (3) waardevermindering van het omliggende biotoop door lichtverstrooiing.  

Insecten blijken aangetrokken te worden door licht24, daarbij worden ze meer door blauw en wit licht, 

dan door geel licht aangetrokken (Natuurpunt Educatie & Preventie Lichthinder vzw, 2010).  

De belangrijkste negatieve effecten van kunstlicht op insecten zijn de volgende: 

• vast geraken in lichtarmaturen; 

• grotere kans op predatie door roofdieren (o.a. vleermuizen); 

• vliegen rond kunstlicht = verspilde tijd en energie, die ten koste gaat van voedsel zoeken of 

voortplanting (relevant gezien het korte leven van insecten). 

In een onderzoek waar het effect van wegverlichting op amfibieën werd onderzocht, kon men 

besluiten dat er voor amfibieën geen statistisch verschil kon aangetoond worden tussen het aantal 

nachtelijke passages met verlichting en zonder verlichting. Sommige soorten padden worden 

aangetrokken door uiterst geringe lichtintensiteiten (De Molenaar 2003), andere niet.  Algemeen kan 

besloten worden dat geen grote impacten ontstaan op deze soortgroep. 

Uit de literatuur zijn volgende zaken m.b.t. verlichting en avifauna bekend (de Molenaar, 2003; 

Natuurpunt Educatie & Preventie Lichthinder vzw, 2010): 

• ontregeling van de jaarcyclus (voortplanting en trek verschuiven in de tijd); 

• verstoring oriëntatie trekvogels, cirkelgedrag in verlichte gebieden werd waargenomen; 

 

24 De aantrekking van insecten door licht wordt in feite veroorzaakt door een soort gezichtsbedrog, dat samenhangt met de 
bouw van het facetoog bij insecten. Insecten nemen naast een brandende lamp een donker gat waar. Terwijl ze zich daarheen 
begeven, verandert het gat van plaats omdat het facetoog bol is van vorm en duizenden lensjes omvat die met een lamp nooit 
allemaal tegelijk kunnen worden belicht. Terwijl een insect vliegt, worden andere delen van het facetoog belicht. Daardoor 
verandert het imaginaire zwarte gat zich van plaats. Insecten vliegen dus een soort fata morgana achterna, wat resulteert in 
een hectische vlucht. 
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• dag-actieve vogels worden ook ’s nachts actief: verstoord bioritme, gebrek aan slaap; 

• beperking van de nestplaatskeuze (afname van de broedvogelstand); 

• verhoogd risico op aanvliegen met de dood tot gevolg (is hier niet relevant, vooral bij hoge 

verlichte gebouwen, aanzienlijke raamoppervlakken en ook op trekroutes, bijvoorbeeld 

flatgebouwen aan de kust). 

Voorliggend project 

Mogelijk wordt tijdens de aanlegfase voor zonsopgang of na zonsondergang gewerkt. Op deze 

momenten is een verlichting van de werf noodzakelijk. Dit zal vooral in het winterhalfjaar aan de orde 

zijn, dit is in de periode dat vleermuizen – waarvan een aantal soorten25 bijzonder gevoelig zijn voor 

lichtverstoring – hun winterslaap houden. Momenteel vormt het gebied geen belangrijk leefgebied 

voor vleermuizen, en na de verwijdering van de vegetatie zal de waarde van het gebied voor 

vleermuizen nihil zijn.  

Aangezien de verlichting mede vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is, aangezien de omgeving 

gekenmerkt wordt door een industriële omgeving met veel verlichtingsbronnen noodzakelijk voor het 

veilig en goed functioneren van de haven en rekening houdend met het feit dat de natuurwaarden op 

het projectgebied niet meer aanwezig zullen zijn, en aangezien het projectgebied geen belangrijk 

leefgebied vormt voor vleermuizen, wordt de impact inzake lichthinder tijdens de aanlegfase als een 

verwaarloosbaar of geen effect (0) beoordeeld. Belangrijk blijft wel dat door goede keuze en plaatsing 

van de verlichting enkel het projectgebied zelf wordt verlicht en niet de omgeving (lichtverstrooiing in 

werfzone minimaliseren). In het hoofdstuk milderende maatregelen en aanbevelingen worden daarom 

enkele aanbevelingen inzake het gebruik van de “principes van goed verlichten” gegeven. Deze 

aanbevelingen gelden zowel voor de aanleg- als de exploitatiefase.  

11.4.2 Exploitatiefase 

11.4.2.1 Geluidsverstoring 

Voor een literatuuroverzicht en theoretische beschouwing van de effecten van geluidsverstoring en 

impactbepaling op avifauna wordt verwezen naar § 11.4.1.2 Geluidsverstoring van de aanlegfase. 

Resultaten geluidsmodellering 

Er wordt verwezen naar de meer gedetailleerde toelichting over de methodologie naar § 11.4.1.2. 

De kaart met de gemodelleerde contouren voor Lden-waarden geeft het geluidsdrukniveau van de 

exploitatiefase weer op 4 m boven het maaiveld conform VLAREM II gedurende de dag (Lday).  

Op onderstaande figuur worden de geluidscontouren in dB(A) weergegeven op basis van de 

gemodelleerde geluidsdrukken van de activiteiten tijdens de exploitatiefase, en dit voor de situatie 

met en zonder scheepsbewegingen. In totaal worden er 266 schepen per jaar verwacht. In de 

modellering is rekening gehouden met 1 groot schip (VLEC) aan kade 2 + 1 klein schip (binnenschip) 

aan kade 3. Wanneer het schip aan de kade ligt, produceert het geluid voor het verladen van de 

producten enerzijds en de “hotel-services26” anderzijds. De modellering met 2 schepen betreft een 

worst case modellering. In de praktijk zal dit minder vaak voorkomen. 

Er dient opgemerkt dat het geluid van de fakkels niet mee ingecalculeerd is in het geluidsmodel 

omdat deze niet behoren tot het normale productieproces, en deze een zeer korte werking hebben. 

De fakkels worden beschouwd als een incidentele geluidsbron. Tijdens stabiele productie treden de 

fakkels gemiddeld éénmaal per jaar in werking. Er zijn 3 grondfakkels, waarvan één dubbel 

uitgevoerd (1 in gebruik en 1 als back-up). Er is 1 torenfakkel, die enkel exceptioneel in werking treedt 

bij een noodsituatie. Omwille van het incidentele karakter van de werking van de torenfakkel en de 

 

25 O.a. Watervleermuis en Meervleermuis. 
26 ‘Hotel services’ zijn de “dagdagelijkse activiteiten” aan boord – keuken, verlichting , verwarming, enz. (wanneer een schip 
aan wal ligt). 
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zeer kleine waarschijnlijkheid op gelijktijdige werking van de verschillende fakkels, heeft het fakkelen 

slechts een beperkte bijdrage in de verstoring, ten opzichte van het constante geluid tijdens de 

exploitatie. De kritische contouren van 45 en 50 dB(A) op 24-uursniveau (Lden) zijn hierbij aangeduid.  
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Figuur 11-51: Geluidscontouren tijdens de exploitatiefase, met 2 schepen (1 groot en 1 klein), op basis van een akoestisch overdrachtsmodel met aanduiding van het SBZ-H 
gebied ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse Grens tot Gent. Blauwe contour: projectgebied (Lden waarden). 
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Figuur 11-52:Geluidscontouren tijdens de exploitatiefase, zonder schepen, op basis van een akoestisch overdrachtsmodel met aanduiding van het SBZ-H gebied ‘Schelde- en 
Durme-estuarium van de Nederlandse Grens tot Gent. Blauwe contour: projectgebied (Lden waarden).
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Impact geluidsverstoring in het nabijgelegen Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, Ramsar- en 
natuurgebied Galgenschoor 

Op basis van voorgaande figuren kan voor de modellering van de exploitatiefase, inclusief de 
scheepsbewegingen, besloten worden dat het grootste deel van het Galgenschoor een geluidsdruk 
van minder dan 40 dB(A) zal ondervinden. Het gedeelte van het Galgenschoor dat wel een 
geluidsdruk hoger dan 40 dB(A) zal ondervinden (ca. 5%), is beperkt tot een klein gedeelte van het 
hogere schor, habitat dat geschikt is voor sommige soorten broedvogels. Van het voor 
overwinterende vogels belangrijke slikkenhabitat heeft de volledige oppervlakte een geluidsbelasting 
veel lager dan 40 dB(A), tot 35 dB(A) of minder.  

Bij de modelresultaten zonder de scheepsbewegingen zal er slechts in een minieme zone van het 
Galgenschoor een bijdrage optreden van 40 dB(A). De rest van het Galgenschoor zal geen enkele 
invloed ondervinden van de geluidsverhoging afkomstig van de werking van de installaties en 
ondersteunende infrastructuur.  

Zoals hiervoor gesteld, gaan de aannames in de geluidsmodellering uit van een worst case 
benadering (meer bepaald downwind in alle richtingen, incl. NO wind; alle installaties gelijktijdig aan 
het werk, 2 schepen). In realiteit zal voor een groot gedeelte van de exploitatietijd de wind uit de 
overheersende ZW richting komen, waardoor het effect kleiner zal zijn (1 tot 4 dB(A) lager ter hoogte 
van het Galgenschoor). 

Bij de evaluatie van de effecten door geluidsverstoring tijdens de exploitatiefase (met of zonder 
scheepsbewegingen) op (avi)fauna in de omgeving wordt met volgende elementen rekening 
gehouden: 

• Er kan gesteld worden dat het Galgenschoor naast broedgebied vooral een belangrijke waarde 

heeft als rust- en foerageergebied voor allerlei watervogels. De voor watervogels relevante 

droogvallende slikzones hebben een geluidsbelasting lager dan 40dB(A). 

• Reeds geruime tijd al heerst er reeds een hoge geluidsbelasting in de ruime omgeving van het 

projectgebied en van het Galgenschoor door spoor- en wegverkeer langs de Scheldelaan en de 

havenbedrijven. Ondanks de hoge geluidsbelasting blijven de gebieden aantrekkelijk en blijven ze 

functioneren als broed- en overwinteringsgebied voor vogels. Er kan gesteld worden dat vele van 

de voorkomende vogelsoorten de facto reeds deels aangepast zijn aan het aanwezige 

omgevingsgeluid.  

De berekende geluidsdrukken gaan uit van een worst case benadering (O-NO wind) i.p.v. de 

overheersende ZW windrichting en aanwezigheid van 2 schepen.  

Op onderstaande figuur worden waarnemingen van enkele geselecteerde soortgroepen weergegeven 

ten opzichte van de geluidscontouren tijdens de exploitatiefase (met of zonder scheepsbewegingen): 

rietvogels (Cetti’s zanger, Kleine karekiet, Rietgors en Blauwborst), steltlopers (Kleine plevier, 

Scholekster en Tureluur) en Bruine kiekendief. 
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Figuur 11-53: Locaties met broedindicerend gedrag voor een aantal rietvogels ten opzichte van de 
geluidscontouren tijdens de exploitatiefase+schepen (Lden). Bron: databank waarnemingen.be (Natuurpunt vzw 
2020). 

 

 
Figuur 11-54: Locaties met broedindicerend gedrag voor een aantal geselecteerde steltlopers en eenden ten 
opzichte van de geluidscontouren tijdens de exploitatiefase+schepen (Lden). Bron: databank waarnemingen.be 
(Natuurpunt vzw 2020). 
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Figuur 11-55 Locaties met broedindicerend gedrag voor Bruine kiekendief ten opzichte van de geluidscontouren 
tijdens de exploitatiefase+schepen (Lden). Bron: databank waarnemingen.be (Natuurpunt vzw 2020). 

Op basis van het significantiekader wordt besloten dat het effect ten gevolge van geluidsverstoring 
tijdens de exploitatiefase voor vogelsoorten in het Galgenschoor verwaarloosbaar (0) is. Voor 
overwinterende watervogels die gebruik maken van de slikzone is er een verwaarloosbaar of geen 
effect (0). Het nemen van milderende maatregelen is niet noodzakelijk, noch voor broedvogels, noch 
voor overwinterende vogels, ook rekening houdend met het feit dat de beoordeling een worst case 
beoordeling betreft en in realiteit de geluidsbelasting vermoedelijk lager zal liggen.  
 
Impact van geluidsverstoring ter hoogte van de Potpolder van Lillo 
De Potpolder van Lillo, die ten zuiden van het Fort van Lillo is gelegen, heeft eveneens een grote 
waarde als foerageer- en rustgebied voor allerlei vogelsoorten. Op basis van de modelresultaten, en 
rekening houdend dat dit een worst case berekening is, kan er afgeleid worden dat er geen effecten 
zullen optreden in deze zone (< 40 dB(A)). De impact kan als een verwaarloosbaar of geen effect (0) 
beoordeeld worden. 
 
Impact van geluidsverstoring ter hoogte van de Opstalvallei 

De Opstalvallei, die ten oosten van het projectgebied is gelegen, heeft een grote waarde als 

broedgebied voor allerlei vogelsoorten. Op basis van de modelresultaten, en rekening houdend dat dit 

een worst case berekening is, kan er afgeleid worden dat er geen effecten zullen optreden in deze 

zone (< 45 dB(A)). De impact kan als een verwaarloosbaar of geen effect (0) beoordeeld worden. 

Impact van geluidsverstoring ter hoogte van het projectgebied 
De waarde van het projectgebied voor broedvogels tijdens de exploitatiefase zal zeer beperkt blijven. 
Soorten als Scholekster e.d. kunnen echter wel nog tot broeden komen op de site. Het is gekend dat 
Scholekster op daken of gazons tussen industriële installaties broedt en bijgevolg vrij tolerant is voor 
geluidsdrukken van industrie. Er is bijgevolg een verwaarloosbaar of geen effect (0) op rustverstoring 
van broedende soorten te verwachten.  
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11.4.2.2 Direct ruimtebeslag (biotoop- en ecotoopverlies) 

Tijdens de exploitatiefase wordt bedrijfsafvalwater van de site na zuivering geloosd via de bestaande 

effluentleiding van Inovyn ter hoogte van het Galgenschoor. Er wordt geen nieuwe afvoerleiding 

aangelegd richting Schelde. De bestaande locatie voor lozing wordt op onderstaande figuur 

aangeduid. De effluentleiding komt uit beneden aan de breuksteenstorting in het slik. 

 
Figuur 11-56: Situering van de bestaande effluentleiding van Inovyn. 

 

Momenteel bedraagt het geloosde debiet van Inovyn en IMB ca. 155 m³/h. Door het voorliggende 

project komt daar gemiddeld ca. 74 m³/h bij, met een uitzonderlijke lozing van maximaal 246 m³/h 

(gedurende maximaal 5% van de tijd). 

Er wordt niet verwacht dat dit zal leiden tot een forser uitgesneden afvoerkanaal in het slik. Het 

afvoerkanaal is momenteel gedeeltelijk en voldoende beschermd door breuksteen (zichtbaar op 

bovenstaande foto) tot halverwege de laagwaterlijn. Beneden aan het afvoerkanaal met breuksteen is 

een zwak ontwikkelde geul aanwezig die zich enkel bij laag water uitschuurt (eenmaal het getij stijgt 

tot boven de breuksteen is er geen uitschuring meer). Een extra afkalving van het schor wordt niet 

verwacht. Op het slik wordt eveneens geen blijvend effect verwacht.  

Het toegenomen debiet zal bijgevolg niet leiden tot verlies van schorre- of slikkenhabitat (geen effect 

(0)).  

11.4.2.3 Verzurende en vermestende deposities 

Voor een literatuuroverzicht en theoretische beschouwing van de effecten van verzurende en 

vermestende deposities op vegetaties en de gebruikte methodiek wordt verwezen naar § 11.2.4 

Achtergrond vermestende en verzurende deposities. 

Project One – verwachte stikstofemissies exploitatiefase 

In de exploitatiefase (emissies van kraakfornuizen en stoomketels) komen stikstofemissies vrij, veelal 

onder de vorm van stikstofoxiden (NOx).   

De verwachte jaarlijkse emissie aan NOx en NH3 tijdens de exploitatiefase bedraagt respectievelijk 

167 ton NOx en 18 ton NH3.  Deze emissies zullen continu gemonitord worden via gevalideerde 

meetapparatuur op elk van de schoorstenen. 

Bepalen van stikstofemissies naar stikstofdepositie in de omgeving van het projectgebied 

Vanuit de verwachte emissiehoeveelheden is de depositie naar de omgeving gemodelleerd door 

gebruik te maken van het Vlaamse IMPACT model. De gebruikte methodiek wordt besproken in 

Hoofdstuk 7 Lucht en § 11.2.4.6 Modellering vermestende en verzurende deposities met IMPACT. 
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De lokale bijdrage aan stikstofdepositie vanuit Project One in het studiegebied is als volgt te 

omschrijven: 

Tabel 11-19: Lokale bijdrage stikstofdepositie Project One - exploitatiefase 

Bijdrage 
Minimum 

(kg N/ha.j) 

Maximum 

(kg N/ha.j) 

Exploitatiefase 0,010 0,200 

 

De specifieke cijfers zijn verder in dit hoofdstuk in detail per beschermingszone en habitattype 

opgenomen.  

N depositie exploitatiefase 

De berekende stikstofdeposities hebben betrekking op de gezamenlijke bijdrage van alle 

stikstofhoudende stoffen, waaronder NH3 en NOX. Er is geen uitstoot van SO2. De vermestende en 

verzurende deposities houden dus volledig verband met stikstofuitstoot en staan in rechtstreeks 

verband tot elkaar. 

In verband met de vermestende en verzurende deposities wordt verwezen naar de Ministeriële 

instructie (KZD-13620). Hierin wordt een ‘de minimis’ drempel van 0,08 kg N/ha.j gehanteerd. 

Natuurgebieden en vegetaties buiten deze depositiecontour ondergaan nog lagere deposities en 

effecten zijn wetenschappelijk gezien ver beneden wat wetenschappelijk relevant, meetbaar of 

aantoonbaar is. 

De figuren in Bijlage 7.5 geven een overzicht van de contouren van stikstofdepositie (NH3 en NOX) 

veroorzaakt door de activiteiten tijdens de exploitatiefase in het studiegebied met aanduiding van de 

habitat typen. De theoretische contouren worden weergegeven vanaf 0,01 N/ha.jaar met 

tussenstappen van 0,1 kg N/ha.jaar. De ‘de minimis’ drempel van 0,08 kg N/ha.j wordt ook 

weergegeven. 

Binnen de theoretische contouren van 0,01 kg N/ha.j liggen volgende habitats: 1130, 1320, 1330, 

2310, 2330, 3130, 3140, 3150, 4010, 4030, 6510, 9120, 9190, 91E0, rbbmr, rbbha,  rbbsf. Deze 

worden hierna verder besproken.  

Tabel 11-20 Overzicht van de relevante habitats binnen de contour 0,01 kg N/ha.j, KDW, en berekende 
deposities t.h.v. de habitats tijdens de exploitatiefase. 

Habitat+typologie cfr.Natura2000 

of regionaal belangrijke biotopen27 

KDW 

vermesting 

(kg N/ha.j) 

Min. 

Bijkomende 

depositie  
(kg N/ha.j) 

Max. 

bijkomende 

depositie  

(kg N/ha.j) 

Min. 

bijkomende 

depositie  

(% t.o.v. KDW) 

Max. 

bijkomende 

depositie  

(% t.o.v. KDW) 

Estuaria (cfr. 1130) 34 0,01 0,1 0,03 0,29 

Schorren met slijkgrasvegetatie 

(cfr. 1320) 
23 0,02 0,04 0,09 0,17 

Buitendijkse schorren (cfr. 1330) 22 0,02 0,04 0,09 0,18 

 

27 RBB. Vegetaties of levensgemeenschappen van planten en dieren die niet beschermd zijn door de habitatrichtlijn, maar die 
omwille van hun zeldzaamheid in Vlaanderen wel een bescherming genieten, onder meer via de regelgeving rond het verbod 
op of de vergunningsplicht voor vegetatiewijziging. Voorbeelden zijn dottergraslanden, gagelstruwelen en rietvelden. 
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Habitat+typologie cfr.Natura2000 

of regionaal belangrijke biotopen27 

KDW 

vermesting 

(kg N/ha.j) 

Min. 

Bijkomende 

depositie  
(kg N/ha.j) 

Max. 

bijkomende 

depositie  

(kg N/ha.j) 

Min. 

bijkomende 

depositie  

(% t.o.v. KDW) 

Max. 

bijkomende 

depositie  

(% t.o.v. KDW) 

Laaggelegen schraal hooiland (cfr. 

6510) 
20 0,01 0,12 0,05 0,60 

Atlantische zuurminnende 

beukenbossen (cfr. 9120) 
20 0,02 0,07 0,10 0,35 

Elzenbroekbos (cfr. 91E0) 26 0,01 0,01 0,04 0,04 

Oude zuurminnende eikenbossen 

op zandvlakten (cfr. 9190) 
15 0,01 0,20 0,07 1,33 

Droge Europese heide (cfr. 4030) 15 0,01 0,15 0,07 0,93 

Van nature eutrofe meren 

Magnopotamion (cfr. 3150) 
30 0,02 0,03 0,07 0,10 

Kalkhoudene oligo-mesotrofe 

wateren (cfr. 3140) 
8 0,01 0,02 0,13 0,25 

Psammofiele heide met Calluna en 

Genista (cfr. 2310) 
15 0,01 0,11 0,07 0,73 

Landduinen (cfr. 2330) 10 0,1 0,1 1,00 1,00 

Moerasbos van breedbladige 

wilgen (rbbsf) 
34 0,03 0,04 0,09 0,12 

Rietland (rbbmr) 8 0,01 0,06 0,13 0,75 

Vochtige heide (cfr. 4010) 17 0,01 0,05 0,06 0,29 

 

Uit de analyse in bovenstaande tabel blijkt dat de gemodelleerde bijdrage van het project tijdens de 

aanlegfase ter hoogte van alle vegetaties, erg laag zijn, namelijk tussen 0,01 en 0,15 kg N/ha.j, dus 

beneden de drempel voor aantoonbaarheid (0,3 kg N/ha.j.).  

Uit een eerste analyse blijkt dat de bijdrage van het project ter hoogte van alle habitats kleiner is dan 

0,3 kg N/ha.j. Deposities lager dan 0,3 kg N/ha.je zijn niet aantoonbaar en waarneembaar (zie 

verder), en zijn bijgevolg niet significant. 

Voor de meeste habitats zijn de maximale bijkomende deposities door de aanlegfase van het project 

minder dan of gelijk aan de ‘de minimis’ drempel van 1% van de KDW-waarde van het meest 

gevoelige habitat. Een oppervlakte van 2,8 hectare zuurminnend eikenbos (cfr. habitat 9190, maar 

buiten Natura2000) ondergaat een bijdrage van gemiddeld 1,33 % (min-max 1,13-1,53%). Het betreft 

een kasteelpark gelegen in VEN-gebied.   

Deze uitzondering met een theoretische bijkomende bijdrage van gemiddeld 1,33% heeft een 

depositiewaarde van <0,3 kgN/ha/jaar en is daarom niet meetbaar, aantoonbaar of significant. 

Dergelijke kleine toenames (aanlegfase) leiden niet tot meetbare verschillen in groeisnelheid van 

individuele planten, daar is de hoeveelheid beschikbare stikstof te klein voor. Er ontstaan geen 
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meetbare verschuivingen in concurrentiepositie en ook geen veranderingen in de verhouding 

waarmee individuele soorten in de vegetatie voorkomen. 

De bijdrage aan stikstofemissies in de exploitatiefase van het project inzake vermestende en 

verzurende deposities zijn te klein om de verwachte graduele afname van de stikstofdeposities in de 

omgeving teniet te doen. Gradueel wordt een vermindering van de vermestende en verzurende 

deposities op habitats in de omgeving verwacht, en het project hypothekeert het bereiken van de 

vooropgestelde doelstellingen voor de desbetreffende habitats dus niet. 

Besluit 

De deposities ten gevolge van het project tijdens de exploitatiefase zijn bijgevolg verwaarloosbaar tot 

zeer klein in omvang. Deze deposities zijn niet detecteerbaar in situ, daar ze ver beneden de 

meetfout liggen en beneden de laagste depositie die kan worden waargenomen. De meetfout 

gekoppeld aan de depositiecijfers, is vele malen groter dan de depositiewaarde zelf. Dergelijke lage 

waarden zijn evenmin detecteerbaar als zichtbare veranderingen in de habitats. 

Op basis van de bovenstaande elementen en de informatie uit § 11.2.4 Achtergrond vermestende en 

verzurende deposities met verwijzingen naar wetenschappelijke studies, wordt gesteld dat er ter 

hoogte van de betreffende habitats in de ruime omgeving geen meetbare of aantoonbare effecten 

zullen optreden, wat bijgevolg ook aangeeft dat er geen betekenisvolle aantasting is van 

natuurwaarden (vegetaties ). Bijgevolg is er in functie van de definitie van ‘betekenisvolle aantasting’ 

uit het Decreet Natuurbehoud geen betekenisvolle aantasting aanwezig. 

De impact wordt als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. De bijdrage ten gevolge van het project zal op 

zich niet leiden tot observeerbare veranderingen in de vegetatie (geen bijkomende vergrassing, 

verruiging,…) en zal als dusdanig niet zichtbaar worden of leiden tot veranderingen in biodiversiteit. 

11.4.2.4 Lichthinder en visuele verstoring 

Omwille van veiligheidsredenen is het noodzakelijk dat het projectgebied tijdens de exploitatiefase zal 

verlicht worden.  

Tijdens de exploitatiefase zijn weinig tot geen lokale lichtgevoelige soorten (vleermuizen) meer 

aanwezig ter hoogte van het projectgebied (er is immers geen leefgebied). Tijdens de trekperiodes 

(voorjaar, herfst) kunnen wel migrerende vleermuizen aanwezig zijn in de ruime omgeving. Ook 

nachtelijk overtrekkende vogels kunnen aanwezig zijn tijdens de trekperiode. Migrerende vleermuizen 

gaan de verlichte zones vermijden, terwijl sommige nachtelijk trekkende vogels aangetrokken kunnen 

worden tot lichtbronnen. Algemeen zal dit effect beperkt negatief zijn (-1). 

Net zoals voor de aanlegfase is het evenwel aanbevolen dat de “principes van goed verlichten” 

worden gehanteerd. Deze staan beschreven in §11.11. Indien hiermee wordt rekening gehouden, 

wordt er ook ter hoogte van het Galgenschoor en de Schelde geen bijkomende lichtverstoring 

verwacht. 

11.4.2.5 Ecotoxicologische effecten als gevolg van water- en luchtemissies 

Wateremissies 

Tijdens de exploitatiefase wordt afvalwater geproduceerd dat na zuivering geloosd wordt in de 

Schelde ter hoogte van het Galgenschoor, via dezelfde bestaande leiding waarlangs ook het 

afvalwater van Inovyn wordt geloosd.  

Er worden geen ecotoxicologische effecten op de aanwezige biota verwacht, vermits alle stoffen 

beneden de norm zitten (zie discipline Water).  

Effecten ten gevolge van wateremissies worden daarom als verwaarloosbaar (0) beschouwd.  
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Luchtemissies 

Voor een detailbespreking van de verwachte luchtemissies wordt verwezen naar de discipline Lucht.  

De bijdrage van Project One aan de luchtverontreiniging nabij het bedrijfsterrein ligt rond 1% van de 

milieukwaliteitsnormen voor SO2, fijn stof en benzeen en onder 1% van de milieukwaliteitsnormen 

voor CO.  Er zijn bijgevolg geen betekenisvolle effecten te verwachten.  

NOx  

Een mogelijk direct effect van NOx op plantengroei is het vroegtijdig vergelen van bladeren. Op basis 

van onderzoek blijkt dat gevoelige soorten tijdens het groeiseizoen effecten ondervinden vanaf 10-43 

µg/m³. De jaargemiddelde concentratie van NOx om effecten op de meeste planten te vermijden 

bedraagt 30 µg/m³ (WHO 2000). Binnen het havengebied bedragen de NOx waarden tussen 26 en 35 

µg/m³. Buiten het havengebied worden waarden gemeten van minder dan 26 µg/m³ (zie 

discipline Lucht).  

In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied kan verwacht worden dat de waarden van NOx 

licht stijgen ten gevolge van het project. Er zullen echter geen biologisch waardevolle of kwetsbare 

vegetaties meer aanwezig zijn op en rond de projectsite, waardoor geen effecten verwacht worden.    

Ook buiten het havengebied is de toename van de jaargemiddelde concentraties door de nieuwe 

installaties beperkt en de waarde zal niet boven 30 µg/m³ stijgen. Dit zal bijgevolg niet leiden tot 

significante effecten op vegetaties in de omgeving. Het effect wordt als verwaarloosbaar (0) 

beoordeeld. 

Er wordt opgemerkt dat de indirecte effecten van NOx op vegetaties door vermesting en verzuring 

(bijvoorbeeld door dominantie van soorten aangepast aan voedselrijke omstandigheden) groter zijn 

dan de directe effecten van NOx op planten. 

Vluchtige Organische Stoffen (VOC) 

Er zijn weinig gegevens voorhanden met betrekking tot ecotoxicologische effecten op fauna en flora 

van vluchtige organische stoffen. Dit is beperkt voorhanden voor benzeen. Acute lethale 

concentraties in experimenten op proefdieren of planten schommelen van enkele tientallen mg/m³ tot 

enkele honderden mg/m³, afhankelijk van de soort en blootstellingsduur. Benzeen kan ook effecten 

hebben bij langdurige blootstelling aan lage concentraties. Een gekend effect is de impact van 

benzeen op voortplanting (WHO 2010). Dit is aangetoond bij proefdieren (muizen, konijnen).  

Er zijn geen gegevens voorhanden in de literatuur in verband met effecten van chronische 

blootstelling van (avi)fauna aan benzeen. Er wordt evenwel niet verwacht dat significante acute of 

chronische effecten zullen optreden voor fauna in de omgeving, gelet op de lage concentraties. De 

concentraties in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied als gevolg van de bijdrage van 

Project One zijn in de grootte-orde van ng of µg/m³. Bij deze concentraties zijn zeker geen acute 

effecten te verwachten. Beperkt negatieve effecten zijn evenwel niet uitgesloten voor lokale 

standvogels in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied door chronische blootstelling, daar 

waar de concentraties aan benzeen het hoogst zijn, en voor soorten die permanent in het gebied 

verblijven. Gelet op de mobiliteit van de meeste vogelsoorten is dit echter voor zeer weinig soorten en 

aantallen het geval. In vergelijking met de hogere achtergrondconcentraties heeft Project One slechts 

een beperkte bijdrage. Het effect wordt als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

11.4.2.6 Lichthinder en visuele verstoring 

Effecten op fauna volgens de beschikbare literatuur 

Voor een overzicht van de literatuur in verband met effecten op fauna ten gevolge van lichthinder en 

visuele verstoring wordt verwezen naar § 11.4.1.7. 
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Voorliggend project 

Exploitatiefase 

Omwille van veiligheidsredenen is het noodzakelijk dat het projectgebied tijdens de exploitatiefase zal 

verlicht worden.  

Tijdens de exploitatiefase zijn weinig tot geen lokale lichtgevoelige soorten (vleermuizen) meer 

aanwezig ter hoogte van het projectgebied (er is immers geen leefgebied meer). Tijdens de 

trekperiodes (voorjaar, herfst) kunnen wel migrerende vleermuizen aanwezig zijn in de ruimere 

omgeving. Ook nachtelijk overtrekkende vogels kunnen aanwezig zijn tijdens de trekperiode. 

Migrerende vleermuizen gaan de verlichte zones vermijden, terwijl sommige nachtelijk trekkende 

vogels aangetrokken kunnen worden tot lichtbronnen.  

De afstand tussen de verlichte installaties en het Galgenschoor is voldoende groot, de Scheldedijk 

vormt een buffer hiertussen en lichthinder zal niet optreden ter hoogte van het Galgenschoor. 

Het project ligt tussen bestaande industriële chemische installaties in de omgeving en sluit hierbij aan. 

Het project vormt hierbij geen geïsoleerd punt in een donker landschap waartoe organismen mogelijk 

aangetrokken kunnen worden. Algemeen zal het lichthinder effect hierdoor beperkt negatief (-1) zijn.  

Net zoals voor de aanlegfase is het evenwel aanbevolen dat de “principes van goed verlichten” 

worden gehanteerd. Deze staan beschreven in §11.11. Indien hiermee wordt rekening gehouden, 

wordt in de omgeving geen bijkomende lichtverstoring verwacht. 

11.5 Samenvatting effecten 

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de effectscores in de verschillende fases 

van het project. 

Tabel 11-21: Samenvatting effectscores 

Effectgroep Aanlegfase  Exploitatiefase 

Bodemverstoring 0 nvt 

Geluidsverstoring 

Galgenschoor (-1) 

Potpolder Lillo (0) 

Projectgebied (0) 

Galgenschoor (0) 

Potpolder Lillo (0) 

Projectgebied (0) 

Ecotoop- en biotoopverlies -3 0 

Versnippering en barrièrewerking -1 nvt 

Verzurende en vermestende deposities 0 0 

Effecten op grondwaterhuishouding -1 nvt 

Lichthinder 0 -1 
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11.6 Cumulatieve effecten 

11.6.1 Kaaimuur 

Langs het kanaaldok wordt door het Havenbedrijf Antwerpen een nieuwe kaaimuur gebouwd, deels 

gelijktijdig met de uitvoering van dit project. Het betreft hier het project ‘Nieuwe kaaimuur Kanaaldok 

B2 (K631-639) – Insteekdok (K629)’. De projectzone voor dit project is momenteel braakliggend en 

grenst aan het projectgebied van Project One. In dit project wordt een nieuwe kaaimuur gebouwd, ca. 

60 meter landinwaarts ter hoogte van het Insteekdok en ca. 80 meter landinwaarts ter hoogte van het 

Kanaaldok B2.  

Mogelijke cumulatieve effecten tijdens de bouwfase van de kade en Project One (met name de 

vegetatieverwijdering, eventueel de rest van de aanlegfase) zijn vanuit de discipline Biodiversiteit de 

volgende: 

• ruimtebeslag (ecotoop- en biotoopverlies); 

• geluidsverstoring; 

• luchtemissies. 

Momenteel bestaat deze zone uit biologisch waardevolle ruigte- en pioniersvegetaties, met een 

beperkte bosoppervlakte, gelijkaardig aan het projectgebied voor Project One. Door de uitvoering van 

dit project verdwijnen deze ecotopen gelijktijdig met het verdwijnen van de waardevolle biotopen in 

het projectgebied van Project One. Hierdoor verdwijnt ook de mogelijke corridor- en refugiumfunctie 

van deze overblijvende zone langs het Kanaaldok. 

Inzake ruimtebeslag, voorziet elk project (kade en Project One) in zijn eigen boscompensatie en 

natuurherstel voor het verlies aan verboden te wijzigen vegetaties. Voor wat betreft het verlies aan 

duindoornstruweel, wordt in het kader van Project One aan natuurherstel gedaan in samenwerking 

met het Havenbedrijf Antwerpen. Het natuurherstel dat Havenbedrijf Antwerpen moet realiseren voor 

het verlies aan duindoornstruweel voor de bouw van de kade, wordt op hetzelfde perceel gerealiseerd 

waar het natuurherstel voor de voorbereidende werken i.k.v. Project One gerealiseerd wordt 

(weliswaar met een verschillend tijdspad). Op die manier wordt er een groter aaneengesloten geheel 

aan nieuw struweel gecreëerd, wat naar ecologisch functioneren positief kan beoordeeld worden. De 

bijkomende effecten afkomstig van het project van de kaaimuur inzake ruimtebeslag zijn beperkt. In 

totaliteit, worden de cumulatieve effecten van Project One en de kaaimuur, als aanzienlijk negatief (-

3) beschouwd, mede door het feit dat de effecten van Project One inzake ruimtebeslag als aanzienlijk 

negatief (-3) worden beoordeeld.  

Vooral tijdens de aanlegfase aan de oostelijke zijde van het zuidelijk deel van Project One, kan er een 

zeker cumulatief effect inzake geluidsverstoring optreden. De voorziene werken in het noorden van 

het projectgebied van Project One zullen een verwaarloosbaar cumulatief effect hebben, door de 

afstand tot het projectgebied van de kaaimuur. Wat betreft mogelijke impact ter hoogte van het Natura 

2000 gebied Galgenschoor, worden er geen cumulatieve effecten verwacht ten aanzien van de 

instandhoudingsdoelstellingen en natuurlijke kenmerken van het SBZ-H, omdat de kade op een grote 

afstand van het Galgenschoor is gelegen, en slechts een zeer geringe geluidsbijdrage zal optreden. 

Daarbij wordt niet verwacht dat dit cumulatief zal leiden tot drastische verhogingen van het 

geluidsniveau boven 45 dBA. De geluidsverstoring ter hoogte van het Galgenschoor is voornamelijk 

afkomstig van de werken dichtbij het Galgenschoor, aan de westelijke zijde van het projectgebied.  

De emissies naar lucht voor de aanleg van de kade zijn beperkt in omvang. Het cumulatieve effect 

is dan ook beperkt. De periode van overlapping tussen de werken aan de kaaimuur en de werken in 

het voorliggende project is beperkt in de tijd. Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht ten 

aanzien van de kwetsbare Natura 2000 gebieden die in de meest voorkomende windrichting zijn 

gelegen, zoals de Kalmthoutse heide.  
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11.7 Ontwikkelingsscenario's  

11.7.1 ECA 

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het Complex Project “Realisatie 

van extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen” (afgekort ECA). De 

doelstelling van het project is drieledig: extra containerbehandelingscapaciteit creëren, bijhorende 

industriële/logistieke terreinen ontwikkelen op het havenplatform en de aanleg van een multimodale 

ontsluiting tot op het hoofdverkeersnet.  Op 31/01/2020 werd door de Vlaamse Regering het 

voorkeursbesluit genomen m.b.t. de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het 

Havengebied Antwerpen. Het Voorkeursbesluit werd aangevochten met een annulatieberoep bij de 

Raad van State. Hoewel nog geen arrest werd geveld, is het publiek gemaakt dat de Auditeur bij de 

Raad van State van oordeel is dat het voorkeursbesluit aangetast is door een onwettigheid en 

vernietigd moet worden. 

De realisatie van het complex project ECA zal zorgen voor een bijkomende NOx-uitstoot, 

voornamelijk gelinkt aan de zeeschepen. Volgens het strategisch MER ligt de totale verwachte 

uitstoot worst case voor het voorkeursalternatief in de grootte-orde van 1400 ton NOx/j. Indien de 

voorgestelde milderende maatregelen geïmplementeerd worden, kan de uitstoot gehalveerd worden. 

Deze uitstoot vindt plaats in een aantal zones verspreid over het havengebied, zowel op de linker- als 

rechteroever van de Schelde. 

Door het toepassen van projectgeïntegreerde maatregelen m.b.t. de reductie van de NOx-emissies, 

blijft de bijkomende NOx-uitstoot van Project One beperkt tot 167 ton/j (gemiddeld over de levensduur 

van de katalysatoren, ca. 4-5 jaar).   

De uitvoering van beide projecten zal zorgen voor een relevante toename van de NOx-uitstoot in het 

havengebied, maar de bijdrage van Project One hieraan zal niet significant zijn. Op basis van de 

momenteel beschikbare gegevens (er is enkel een strategisch MER) is het niet zinvol een evaluatie te 

maken van waar en hoe deze cumulatieve effecten zouden optreden. Dergelijke berekeningen zullen 

gebeuren tijdens de vergunningsprocedures voor de concrete deelprojecten van ECA. 

11.7.2 Soortenbeschermingsprogramma 2.0 

Het soortenbeschermingsprogramma (SBP) van de Antwerpse Haven (MB 23 mei 2014 en MB 5 

september 2019 ter verlenging) was een gebiedsgericht programma dat een bundeling van acties 

bevat voor de ontwikkeling en de instandhouding van paraplusoorten en hun meelifters. Het 

Havenbedrijf Antwerpen heeft zich in een overeenkomst met de Vlaamse overheid geëngageerd om 

borg te staan voor de uitvoering van de acties. Het SBP zorgt tevens voor een kader voor het 

bekomen van afwijkingen op de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit. Momenteel is het SBP 1 

niet meer in voege. 

Een tweede SBP 2.0 is momenteel in opmaak, waarbij de visies en acties van het eerste SBP verder 

verankerd worden. Omdat het tweede SBP evenwel nog niet is gefinaliseerd en het eerste SBP niet 

verlengd wordt, baseren de MER-deskundigen zich in het kader van voorliggend project-MER 

uitsluitend op de inhoud van het aan het SBP ten grondslag liggende Soortenbesluit. 

Het tweede SBP wordt wel als een ontwikkelingsscenario opgenomen. Door de geplande 

werkzaamheden zal er een permanente inname van twee ‘havenspecifieke habitats’ optreden. Het 

betreft hier pioniersvegetatie type II (dit is opgespoten terrein met zeer ijle begroeiing) en droge 

graslanden en ruigtes. Voor de beschrijving van het verlies van deze vegetatie wordt verwezen naar § 

11.2.4. 

Het projectgebied herbergt een aantal soorten, die in het kader van SBP van de Antwerpse haven als 

paraplusoort en/of meeliftende soort zijn opgegeven. Een overzicht hiervan wordt weergegeven in 

onderstaande tabel. Voor een beschrijving van het aantal geïmpacteerde individuen en de 

herstelmaatregelen die genomen worden in het kader van het Soortenbesluit, wordt verwezen naar 
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§11.11. Op basis van deze tabel kan er afgeleid worden dat alle opgesomde soorten, met 

uitzondering van Bruin blauwtje, opgenomen zijn in Bijlage I van het Soortenbesluit. Voor de 

effectbeschrijving en beoordeling ten aanzien van deze soorten kan bijgevolg verwezen worden naar 

voorgaande secties (zie aanlegfase),  

§ 11.4.1 met betrekking tot effectbeschrijving en -beoordeling en komende sectie milderende 

maatregelen en aanbevelingen.  

Wat betreft Bruin blauwtje, dat niet is opgenomen in Bijlage I van het Soortenbesluit, kan er 

aangegeven worden dat deze soort niet meer wordt opgenomen in SBP2. Bruin blauwtje wordt als 

paraplusoort nu vervangen door Argusvlinder (Mond. Med. Havenbedrijf Antwerpen, juli 2020). 

Argusvlinder werd niet waargenomen binnen het projectgebied. Voor deze soort geldt ook 

voorgaande redenering, dat de herstelmaatregelen die nu voorzien zijn voor het verlies aan 

pioniersvegetatie ook zullen bijdragen tot de creatie van leefgebied voor Argusvlinder en andere 

vlindersoorten. 

Tabel 11-22 Lijst soorten beschermd volgens het vervallen SBP 1 Antwerpse haven (inhoud SBP 2 nog niet 
gekend)  

Soort Beschermingsstatus 

Bijenorchis (Ophrys 

apifera) 
Bijlage I (cat 1) Soortenbesluit, SBP – meeliftende soort 

Bruin blauwtje  

SBP – paraplusoort 

Op 8/7/2019 werden enkele exemplaren van de soort gevonden op terrein 1, wat 

bevestigt dat ze hier voorkomt. Aangezien er op de andere terreinen gelijkaardig 

habitat aanwezig is, is de kans dan ook groot dat ze ook hier gevonden kan 

worden (rapport Natuurpunt) 

Blauwvleugelsprinkaan 

(Oedipoda caerulescens) 
Bijlage I (cat 1) Soortenbesluit, SBP – meeliftende soort 

Echt duizendguldenkruid 

(Centaurium erythraea) 
Bijlage I (cat 1) Soortenbesluit, SBP – meeliftende soort 

Oeverzwaluw (Riparia 

riparia) 
Bijlage I (cat 2) Soortenbesluit, SBP - paraplusoort 

Graspieper (Anthus 

pratensis) 
Bijlage I (cat 2)  Soortenbesluit, SBP – meeliftende soort 

Bergeend (Tadorna 

tadorna) 
Bijlage I (cat 2) Soortenbesluit – meeliftende soort 

Rugstreeppad (Bufo 

calamita) 
Bijlage I Soortenbesluit, SBP - paraplusoort 
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11.8 Verscherpte natuurtoets 

11.8.1 Inleiding 

In uitvoering van het Natuurdecreet werd een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afgebakend, 

bestaande uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Er 

dient aangetoond te worden dat een activiteit die doorgaat in of in de omgeving van het VEN geen 

onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken. 

Wordt voor een activiteit, binnen of buiten het VEN, een vergunning aangevraagd, dan mag de 

overheid deze niet toestaan als deze activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade kan aanrichten 

aan de natuur van het VEN. Een gemeente, provincie... vraagt in zulke gevallen (bijvoorbeeld in het 

kader van een bouwvergunning of een omgevingsvergunning) steeds advies aan het ANB. Om de 

werken te kunnen toestaan of vergunnen, kunnen er randvoorwaarden worden opgelegd. 

Onvermijdbare schade is de schade die men hoe dan ook zal veroorzaken, op welke wijze men de 

activiteit ook uitvoert. Vermijdbare schade is die schade die kan vermeden worden door de activiteit 

op een andere wijze uit te voeren (bv. met andere materialen, op een andere plaats…) en is overal in 

Vlaanderen verboden.  

Onherstelbare schade betekent dat de schade niet meer kan hersteld worden. Onder herstel van de 

schade, wordt herstel verstaan op de plaats van beschadiging tot een kwantitatief en kwalitatief 

gelijkaardig habitat als deze die er voor de beschadiging aanwezig was. 

Een activiteit met onvermijdbare schade die wel herstelbaar is, mag wel worden vergund. 

In verband met onvermijdbare schade wordt opgemerkt dat het voorliggende project niet op een 

andere locatie kan uitgevoerd worden, gelet op noodzaak van de ligging nabij het netwerk van 

pijpleidingen in de haven, de ligging nabij aanmeerlocaties voor grote zeeschepen en de vereiste 

oppervlakte. In dit kader wordt verwezen naar de motivering voor de keuze van de locatie in 

Hoofdstuk 4. 

De ligging van de meest nabije VEN-gebieden wordt weergegeven op de onderstaande figuur: 

• Slikken en Schorren langsheen de Schelde: deelgebieden Groot Buitenschoor, Galgenschoor. 

• De Kuifeend: deelgebieden Kuifeend, Grote Kreek, Opstalvallei 

• De Kalmthoutse heide 

Het VEN-gebied ‘Slikken en Schorren langsheen de Schelde’ en de ‘Kalmthoutse heide’ zijn 

eveneens aangeduid als habitatrichtlijngebied. 
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Figuur 11-57: Ligging van VEN-gebieden (oranje) in de omgeving van het projectgebied. 

11.8.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

11.8.2.1 VEN-gebied ‘Slikken en Schorren langsheen de Schelde’ 

Het VEN-gebied ‘Slikken en Schorren langsheen de Schelde’ (GEN304) werd aangeduid als Grote 

Eenheid Natuur (GEN). De afbakening van dit gebied komt grotendeels overeen met de afbakening 

van SBZ-gebieden. Voor de beschrijving hiervan wordt verwezen naar § 11.3. 

Het gedeelte van dit VEN-gebied gelegen naast het projectgebied is het Galgenschoor. Voor een 

beschrijving hiervan wordt verwezen naar § 11.3.4. Dit gebied bestaat uit slikken en schorren langs 

de Schelde, en omvat eveneens de Scheldedijk met graslanden. 

11.8.2.2 VEN-gebied ‘De Kuifeend: deelgebieden Kuifeend, Grote Kreek, 
Opstalvallei’ 

Het VEN-gebied ‘De Kuifeend: deelgebieden Kuifeend, Grote Kreek, Opstalvallei’ (GEN303) werd 

aangeduid als Grote Eenheid Natuur (GEN). Het deelgebied Kuifeend is eveneens aangeduid als 

SBZ. Voor een beschrijving van dit gebied wordt verwezen naar § 11.3. 

Het deelgebied Opstalvallei is het meest nabij gelegen ten opzichte van het projectgebied (circa 400 

m), aan de overzijde van het Kanaaldok. Dit deelgebied wordt doorkruist door de Opstalbeek. Het 

gebied heeft een oppervlakte van circa 50 hectare en bestaat uit twee uitgegraven plassen, een 

verbreding van de Opstalbeek en twee kleine bospercelen. Verder is er een ecologische dijk, 

aangelegd met de uitgegraven gronden. Het Reigersbos sluit aan op de Opstalvallei. 

De andere 2 deelgebieden zijn gelegen op verdere afstand van het projectgebied. 

11.8.2.3 VEN-gebied ‘De Kalmthoutse heide’ 

Het VEN-gebied ‘De Kalmthoutse heide (GEN301) werd aangeduid als Grote Eenheid Natuur (GEN) 

en is eveneens aangeduid als SBZ. Voor een beschrijving van dit gebied wordt verwezen naar § 11.3. 

De Kalmthoutse heide ligt op 9 kilometer ten noordoosten van het projectgebied. 
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11.8.3 Bespreking van de effecten 

Er is geen rechtstreekse ruimte-inname in VEN-gebied. Er is ook geen sprake van versnippering of 

barrièrewerking ten gevolge van het project met impact op de boven vermelde VEN-gebieden. 

11.8.3.1 Geluidsverstoring 

Aanlegfase 

Voor een overzicht van de geluidsdrukken tijdens de aanlegfase wordt verwezen naar de figuren in  

§ 11.4.1.2. Hieruit blijkt dat globaal genomen een beperkt negatief (-1) effect kan ontstaan voor 

avifauna in het gebied tijdens de aanlegfase in het Galgenschoor (VEN-gebied). Dit effect is tijdelijk 

van aard en is herstelbaar (niet permanent).  

Vermits de verstoringscontouren niet reiken tot het VEN-gebied ‘De Kuifeend’, meer bepaald 

deelgebied ‘Opstalvallei’, wordt daar geen impact verwacht (verwaarloosbaar effect, 0). Andere VEN-

gebieden liggen op grotere afstand en worden niet beïnvloed (verwaarloosbaar effect, 0).  

Er kan besloten worden dat er geen sprake is van onvermijdbare en onherstelbare schade aan het 

VEN-gebied tijdens de aanlegfase ten gevolge van geluidsverstoring. 

Exploitatiefase 

Voor een overzicht van de geluidsdrukken tijdens de aanlegfase wordt verwezen naar de figuren in  

§ 11.4.2.2. 

Hieruit blijkt dat globaal genomen geen effect (verwaarloosbaar, 0) voor avifauna in het gebied tijdens 

de exploitatiefase in het Galgenschoor (VEN-gebied). Vermits de verstoringscontouren niet reiken tot 

het VEN-gebied ‘De Kuifeend’ met deelgebied ‘Opstalvallei’, worden daar geen impact verwacht 

(verwaarloosbaar effect, 0). Andere VEN-gebieden liggen op grotere afstand en worden niet 

beïnvloed (verwaarloosbaar effect, 0).  

Er kan besloten worden dat er geen sprake is van onherstelbare of onvermijdbare schade aan het 

VEN-gebied tijdens de exploitatiefase ten gevolge van geluidsverstoring, vermits geen effecten 

bestaan. 

11.8.3.2 Direct ruimtebeslag 

Er wordt een nieuwe ethyleenleiding geplaatst onder de Scheldelaan om aangesloten te worden op 

de bestaande ethyleenleiding in de leidingstraat langs de Scheldelaan. Hierbij zijn zeer lokale 

grondwerken vereist in de leidingstraat. Nadien worden de leidingen terug afgedekt.  

Gezien de aanwezige bodem gekenmerkt wordt door een opgehoogd (enkele meters), reeds 

verstoord terrein, en gelet op de reeds verstoorde bodem ter hoogte van de leidingstraat aan de 

Scheldelaan, wordt de impact op biodiversiteit voor dat aspect als een verwaarloosbaar effect (0) 

beoordeeld.  

11.8.3.3 Lichthinder en visuele verstoring 

Met betrekking tot de mogelijke effecten van lichthinder en visuele verstoring op fauna wordt 

verwezen naar § 11.4.1.7. 

Tijdens de aanlegfase wordt mogelijk tijdens de avond, ochtend en nacht gewerkt. Hierbij kan lokaal 

verlichting toegepast worden.  

Omwille van veiligheidsredenen is het noodzakelijk dat het projectgebied tijdens de exploitatiefase zal 

verlicht worden.  
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De afstand tussen de verlichte installaties en VEN-gebied Galgenschoor is voldoende groot (minstens  

200 m), en de Scheldedijk vormt bovendien een buffer. Lichthinder zal bijgevolg niet optreden ter 

hoogte van het Galgenschoor.  

De afstand tussen de verlichte installaties en het VEN-gebied ‘De Kuifeend’ en deelgebied 

‘Opstalvallei’ bedraagt ca. 500 meter of meer. Gelet op deze afstand wordt geen lichthinder verwacht. 

Het project ligt tussen bestaande industriële chemische installaties in de omgeving en sluit hierbij aan. 

Het project vormt hierbij geen geïsoleerd punt in een donker landschap waartoe organismen mogelijk 

aangetrokken kunnen worden.  

Er kan besloten worden dat er geen sprake is van onherstelbare of onvermijdbare schade aan VEN-

gebieden tijdens de exploitatiefase ten gevolge van lichthinder en visuele verstoring. 

11.8.3.4 Verzurende en vermestende deposities 

Voor een literatuuroverzicht en theoretische beschouwing van de effecten van verzurende en 

vermestende deposities op vegetaties en de gebruikte methodiek wordt verwezen naar § 11.2.4 

Achtergrond vermestende en verzurende deposities.  

Voor een overzicht van de impacten ten gevolge van verzurende en vermestende deposities wordt 

verwezen naar de figuren in § 11.4.1.5 en § 11.4.2.3 voor respectievelijk de aanlegfase en 

exploitatiefase. Atmosferische depositie van stikstof wordt echter niet aangehaald als kritische factor 

voor de slikken- en schorrenhabitats in het Galgenschoor. 

Aanlegfase 

Tabel 11-23 Overzicht van de range van bijkomende vermestende deposities (in kg N/ha.j)voor habitats binnen 
VEN-gebieden tijdens de aanlegfase. 

Habitat+typologie cfr.Natura2000 

of regionaal belangrijke 

biotopen28 

KDW 

vermesting 

(kg N/ha.j) 

Min. 

depositie  
(kg N/ha.j) 

Max. 

depositie  
(kg N/ha.j) 

Min. 

bijkomende 

depositie  

(% t.o.v. KDW) 

Max. bijkomende 

depositie  
(% t.o.v. KDW) 

Estuaria (cfr. 1130) 
> 34  

(niet gevoelig) 
0,01 0,1 0,03 0,29 

Schorren met slijkgrasvegetatie 

(cfr. 1320) 
23 0,02 0,04 0,09 0,17 

Buitendijkse schorren (cfr. 1330) 22 0,02 0,04 0,09 0,18 

Laaggelegen schraal hooiland 

(cfr. 6510) 
20 0,01 0,12 0,05 0,60 

Oude zuurminnende eikenbossen 

op zandvlakten (cfr. 9190) 
15 0,03 0,05 0,2 0,33 

Droge Europese heide (cfr. 4030) 15 <0,01 <0,01 <0,07 <0,07 

 

28 Regionaal Belangrijke Biotopen (RBB): vegetaties of levensgemeenschappen van planten en dieren die niet beschermd zijn 
door de habitatrichtlijn, maar die omwille van hun zeldzaamheid in Vlaanderen wel een bescherming genieten, onder meer via 
de regelgeving rond het verbod op of de vergunningsplicht voor vegetatiewijziging. Voorbeelden zijn dottergraslanden, 
gagelstruwelen en rietvelden. 
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Habitat+typologie cfr.Natura2000 

of regionaal belangrijke 

biotopen28 

KDW 

vermesting 

(kg N/ha.j) 

Min. 

depositie  
(kg N/ha.j) 

Max. 

depositie  
(kg N/ha.j) 

Min. 

bijkomende 

depositie  

(% t.o.v. KDW) 

Max. bijkomende 

depositie  
(% t.o.v. KDW) 

Psammofiele heide met Calluna 

en Genista (cfr. 2310) 
15 <0,01 <0,01 <0,07 <0,07 

Landduinen (cfr. 2330) 10 <0,01 <0,01 <0,10 <0,10 

Moerasbos van breedbladige 

wilgen (rbbsf) 

>34 

(niet gevoelig) 
0,03 0,04 0,09 0,12 

Rietland (rbbmr) 8 0,06 0,07 0,75 0,875 

Opmerking: voor de volledigheid zijn regionaal belangrijke biotopen ook weergegeven. 

Uit de analyse in § 11.4.1.5 blijkt dat de bijdrage van het project ter hoogte van voor verzuring en 

vermesting kwetsbare habitats (op basis van Natura2000-habitats) in VEN-gebieden, beperkt blijft. De 

procentuele bijdrage van het project ten opzichte van de kritische depositiewaarde ligt voor alle 

habitattypes binnen VEN-gebied onder 1% en voor de meeste onder 0,5%. Habitattype 6510 (VEN-

gebied Galgenschoor) en het regionaal belangrijk biotoop rbbmr (Opstalvallei) hebben 

depositiebijdrages van respectievelijk 0,05 tot 0,6% en 0,75 tot 0,875%. 

Met betrekking tot de detecteerbaarheid, aantoonbaarheid, en significantie van actuele deposities in 

situ wordt opgemerkt: 

• De actuele deposities ten gevolge van het project tijdens de aanlegfase zijn zodanig laag dat deze 

in de praktijk op het terrein niet kunnen worden gedetecteerd. De metingen van actuele 

vermestende deposities in situ door VMM hebben een meetfout van 5-10% (VMM 2015). 

Bijvoorbeeld, ter hoogte van het Galgenschoor is de actuele depositie circa 30 kg N/ha.j. Rekening 

houdend met de minimale meetfout tot 5%, betekent dit dat de werkelijke depositie in de range 

tussen 27 en 33 kg/ha.j zal liggen. Er is een foutmarge in de grootte-orde van 3 kg N/ha.j. Een 

eventueel bijkomende depositie van max 0,13 kg/ha.j of minder ten gevolge van het project zal 

bijgevolg in situ niet detecteerbaar zijn en is niet significant. 

• Actuele deposities vertonen jaarlijkse variaties, o.a. door schommelingen in de neerslag en 

verschillen in natte depositie. Deze schommelingen zijn groter dan de deposities ten gevolge van 

het project. 

• Dit blijkt ook uit Duits onderzoek waarbij vastgesteld werd dat deposities van minder dan 0,3 kg 

N/ha.j niet meer aantoonbaar zijn. Deposities van lager dan 0,3 kg N/ha.j zijn wetenschappelijk 

niet relevant en betekenisvol omdat er geen toekenningsrelatie is tussen dergelijke kleine 

deposities en het eventuele schadelijk gevolg (Redeker, Sellner & Dahs 2014, BASt rapport). 

Om te kunnen spreken van significante effecten dient een effect meetbaar en aantoonbaar te zijn (zie  

§ 11.4.1.5 en § 11.4.2.3). De theoretische deposities ten gevolge van het project tijdens de 

aanlegfase op habitats in de omgeving liggen tussen 0,01 en 0,12 kg N/ha.j, dus ver beneden de 0,3 

kg N/ha.j. De hoogste procentuele bijdrage van het project ten opzichte van de kritische 

depositiewaarden bedraagt in alle gevallen minder dan 1%.   

De deposities ten gevolge van het project tijdens de aanlegfase zijn bijgevolg zeer klein tot 

verwaarloosbaar in omvang. Deze deposities zullen bovendien niet gedetecteerd kunnen worden in 

situ, daar ze ver beneden de meetfout liggen en beneden de laagste depositie die kan worden 

waargenomen. De meetfout gekoppeld aan de depositiecijfers, is vele malen groter dan de 

depositiewaarde zelf. Dergelijke lage waarden zijn evenmin detecteerbaar als veranderingen in de 

habitats. Bovendien zullen deze effecten ook tijdelijk van aard zijn.  
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Op basis hiervan kan er gesteld worden dat er ter hoogte van de betreffende habitats in VEN-

gebieden op het terrein geen effecten meetbaar en noch aantoonbaar zullen zijn, en schade is dus 

uitgesloten. 

Momenteel zijn de actuele deposities in de verschillende VEN-gebieden hoger dan de kritische 

depositiewaarden van de meest kritische habitat binnen het VEN-gebied (bron: 

stikstofoverschrijdingskaart INBO of VLOPS20): 

• VEN-gebied ‘Slikken en Schorren langsheen de Schelde’: overschrijding van ca. 7-8 kg N/ha.j. 

• VEN-gebied ‘De Kuifeend: deelgebieden Kuifeend, Grote Kreek, Opstalvallei’: actuele depositie 

circa 26,3 tot 28,6 kg N/ha.j (bron: VLOPS20), KDW meest kritische habitat:9190 15 kg N/ha.j, 

overschrijding ca. 13 kg N/ha.j  

• VEN-gebied ‘De Kalmthoutse heide’: overschrijdingen voor verschillende gevoelige habitats van > 

20 kg N/ha.j 

 

In het luchtbeleidsplan worden verdere dalingen van de stikstofdepositie voorzien, waarbij vegetaties 

in VEN-gebieden zullen herstellen. De kleine bijdragen van het project ten opzichte van de voorziene 

dalende trends maken dat dit herstel mogelijk blijft. 

Er kan besloten worden dat er geen sprake is van onherstelbare of onvermijdbare schade aan VEN-

gebieden tijdens de aanlegfase ten gevolge van verzurende en vermestende deposities. 

Exploitatiefase 

Tabel 11-24: Overzicht van de range van bijkomende vermestende deposities (in kg N/ha.j)voor habitats binnen 
VEN-gebieden tijdens de exploitatiefase. 

Habitat+typologie cfr.Natura2000 

of regionaal belangrijke biotopen29 

KDW 

vermesting 

(kg N/ha.j) 

Min. 

bijkomende 

depositie  

(kg N/ha.j) 

Max. 

bijkomende 

depositie  

(kg N/ha.j) 

Min. 

bijkomende 

depositie  

(% t.o.v. KDW) 

Max. 

bijkomende 

depositie  

(% t.o.v. KDW) 

Estuaria (cfr. 1130) 34 0,01 0,1 0,03 0,29 

Schorren met slijkgrasvegetatie 

(cfr. 1320) 
23 0,02 0,04 0,09 0,17 

Buitendijkse schorren (cfr. 1330) 22 0,02 0,04 0,09 0,18 

Laaggelegen schraal hooiland  

(cfr. 6510) 
20 0,01 0,12 0,05 0,60 

Atlantische zuurminnende 

beukenbossen (cfr. 9120) 
20 0,02 0,07 0,10 0,35 

Elzenbroekbos (cfr. 91E0) 26 0,01 0,01 0,04 0,04 

Oude zuurminnende eikenbossen 

op zandvlakten (cfr. 9190) 
15 0,17 0,23 1,13 1,53 

Droge Europese heide (cfr. 4030) 15 0,01 0,15 0,07 0,93 

 

29 RBB. Vegetaties of levensgemeenschappen van planten en dieren die niet beschermd zijn door de habitatrichtlijn, maar die 
omwille van hun zeldzaamheid in Vlaanderen wel een bescherming genieten, onder meer via de regelgeving rond het verbod 
op of de vergunningsplicht voor vegetatiewijziging. Voorbeelden zijn dottergraslanden, gagelstruwelen en rietvelden. 



 

16 juli 2021 

 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

11-134 

Habitat+typologie cfr.Natura2000 

of regionaal belangrijke biotopen29 

KDW 

vermesting 

(kg N/ha.j) 

Min. 

bijkomende 

depositie  

(kg N/ha.j) 

Max. 

bijkomende 

depositie  

(kg N/ha.j) 

Min. 

bijkomende 

depositie  

(% t.o.v. KDW) 

Max. 

bijkomende 

depositie  

(% t.o.v. KDW) 

Van nature eutrofe meren 

Magnopotamion (cfr. 3150) 
30 0,02 0,03 0,07 0,10 

Kalkhoudene oligo-mesotrofe 

wateren (cfr. 3140) 
8 0,01 0,02 0,13 0,25 

Psammofiele heide met Calluna en 

Genista (cfr. 2310) 
15 0,01 0,11 0,07 0,73 

Landduinen (cfr. 2330) 10 0,1 0,1 1,00 1,00 

Moerasbos van breedbladige 

wilgen (rbbsf) 
34 0,03 0,04 0,09 0,12 

Rietland (rbbmr) 8 0,01 0,06 0,13 0,75 

Vochtige heide (cfr. 4010) 17 0,01 0,05 0,06 0,29 

 

Uit de analyse in § 11.4.2.3 en de bovenstaande tabel blijkt dat de bijdrage van het project ter hoogte 

van voor verzuring en vermesting kwetsbare habitats in VEN-gebieden beperkt blijft tijdens de 

exploitatiefase. 

De procentuele bijdrage van het project ten opzichte van de kritische depositiewaarde ligt voor alle 

habitattypes, behalve 1, minder dan of gelijk aan 1%. Een oppervlakte van 2,8 hectare habitat 9190 

ondergaat een bijdrage van gemiddeld circa 1,33 % (min-max 1,13-1,53%)30. Het betreft een 

kasteelpark gelegen in VEN-gebied Opstalvallei. 

Met betrekking tot de detecteerbaarheid van actuele deposities in situ wordt opgemerkt: 

• De actuele deposities ten gevolge van het project tijdens de exploitatiefase zijn zodanig laag dat 

deze in de praktijk op het terrein niet kunnen worden gedetecteerd. De metingen van actuele 

vermestende deposities in situ door VMM hebben een meetfout van 5-10% (VMM 2015). 

Bijvoorbeeld, ter hoogte van het Galgenschoor is de actuele depositie circa 30 kg N/ha.j.  

Rekening houdend met de minimale meetfout tot 5%, betekent dit dat de werkelijke depositie in de 

range tussen 27 en 33 kg/ha.j zal liggen. Er is een foutmarge in de grootte-orde van 3 kg N/ha.j. 

Een eventueel bijkomende depositie van max 0,1 kg/ha.j of minder ten gevolge van het project zal 

bijgevolg in situ niet detecteerbaar zijn en is niet significant. 

• Actuele deposities vertonen jaarlijkse variaties, o.a. door schommelingen in de neerslag en 

verschillen in natte depositie. Deze schommelingen zijn groter dan de deposities ten gevolge van 

het project. 

• Dit blijkt ook uit Duits onderzoek waarbij vastgesteld werd dat deposities van minder dan 0,3 kg 

N/ha.j niet meer aantoonbaar zijn. Deposities van lager dan 0,3 kg N/ha.j zijn wetenschappelijk 

niet relevant en betekenisvol, omdat er geen toekenningsrelatie is tussen dergelijke kleine 

deposities en het eventuele schadelijk gevolg (Redeker, Sellner & Dahs 2014, BASt rapport). 

Om te kunnen spreken van significante effecten dient een effect meetbaar en aantoonbaar te zijn. De 

deposities ten gevolge van het project tijdens de exploitatiefase op habitats in VEN-gebieden in de 

 

30 De contour van 0,2 kg N/ha.j loopt midden door dit klein perceel van 2,8 ha (0,2 kg N/ha.j en KDW 15 kg N/ha.j = bijdrage 
1,33%) 
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omgeving liggen tussen 0,01 en 0,2 kg N/ha.j. Deze deposities zijn lager dan wat kan gedetecteerd 

worden in situ of waargenomen worden als veranderingen in de vegetatie. Wetenschappelijk gezien 

leidt dergelijke kleine toename niet tot meetbare verschillen in groeisnelheid van individuele planten, 

daar is de hoeveelheid beschikbare stikstof te klein voor. Er ontstaan geen meetbare verschuivingen 

in concurrentiepositie en ook geen veranderingen in de verhouding waarmee individuele soorten in de 

vegetatie voorkomen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de kleine depositietoename tijdens de 

aanlegfase de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden niet meetbaar aantast. Bijgevolg zijn 

effecten en schade aan vegetaties in de VEN-gebieden uitgesloten.  

De afgelopen decennia wordt een dalende trend van vermestende en verzurende deposities 

waargenomen in Vlaanderen. Het maatregelenpakket in het Luchtbeleidsplan 2030 zal verder leiden 

tot een bijkomende daling van de vermestende en verzurende depositie. De minimale niet meetbare 

bijdrage van het project op deposities ter hoogte van VEN-gebieden ‘Galgenschoor’ en ‘De Kuifeend’ 

en ‘Opstalvallei’ zal deze dalende trend niet hypothekeren. 

De hoogste procentuele bijdrage van het project ten opzichte van de kritische depositiewaarden 

bedraagt in alle gevallen, behalve 1 habitat, minder dan of gelijk aan 1%.  Eén perceel met habitat 

(zie hoger) heeft een depositie van gemiddeld 1,33%. 

De deposities ten gevolge van het project tijdens de exploitatiefase zijn bijgevolg zeer klein tot 

verwaarloosbaar in omvang. Deze deposities zullen bovendien niet gedetecteerd kunnen worden in 

situ, daar ze ver beneden de meetfout liggen en beneden de laagste depositie die kan worden 

waargenomen. De meetfout gekoppeld aan de depositiecijfers, is vele malen groter dan de 

depositiewaarde zelf. Dergelijke lage waarden zijn evenmin detecteerbaar als veranderingen in de 

habitats. Bovendien zullen deze effecten ook tijdelijk van aard zijn. 

Op basis hiervan kan er gesteld worden dat er ter hoogte van de betreffende habitats in VEN-

gebieden op het terrein geen effecten meetbaar en noch aantoonbaar zullen zijn. 

Op basis van de analyse kan geconcludeerd worden dat de bijkomende stikstofdeposities ten gevolge 

van de exploitatie van het project zeer laag zijn in absolute waarden en procentueel uitgedrukt, en in 

vergelijking met de actuele deposities en de kritische depositiewaarden van de habitats in de VEN-

gebieden. Er kan gesteld worden dat als gevolg van deze lage absolute waarden geen bijkomende 

effecten kunnen gedetecteerd of aangetoond worden in de VEN-gebieden, ten gevolge van het 

project. Bijgevolg is er in functie van de definitie van ‘betekenisvolle aantasting’ uit het Decreet 

natuurbehoud geen betekenisvolle aantasting aanwezig. 

De bijdrage ten gevolge van het project zal op zich niet leiden tot observeerbare veranderingen in de 

vegetatie (geen bijkomende vergrassing, verruiging,…) en zal als dusdanig niet zichtbaar worden of 

leiden tot veranderingen in biodiversiteit. 

Er kan besloten worden dat er geen sprake is van onherstelbare of onvermijdbare schade aan VEN-

gebieden tijdens de exploitatiefase ten gevolge van verzurende en vermestende deposities. 

11.8.3.5 Ecotoxicologische effecten als gevolg van water- en luchtemissies 

Tijdens de exploitatiefase wordt afvalwater geproduceerd dat na zuivering geloosd wordt in de 

Schelde ter hoogte van het Galgenschoor, via dezelfde leiding waarlangs ook het afvalwater van 

Inovyn wordt geloosd. 

Voor een bespreking van de effecten ter hoogte van het VEN-gebied Galgenschoor wordt verwezen 

naar  

§ 11.4.2.5, waar de impact op hetzelfde gebied besproken worden. De conclusie is hiermee 

gelijklopend: er kan besloten worden dat er geen sprake is van onherstelbare of onvermijdbare 

schade aan VEN-gebieden tijdens de exploitatiefase ten gevolge van ecotoxicologische effecten door 

water- en luchtemissies tijdens de exploitatiefase. 
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Vermits er geen hydrologisch verband is tussen de lozingen in de Schelde en het VEN-gebied ‘De 

Kuifeend’ en ‘Opstalvallei’ kan besloten worden dat er geen effecten mogelijk zijn en er is bijgevolg 

geen sprake van onherstelbare of onvermijdbare schade aan deze VEN-gebieden tijdens de 

exploitatiefase ten gevolge van ecotoxicologische effecten door wateremissies. 

Voor een bespreking van mogelijke toxicologische effecten via luchtemissies wordt verwezen naar  

§ 11.4.2.5, waar de impacten op hetzelfde gebied besproken worden. Op basis van de conclusies in  

§ 11.4.2.5 kan besloten worden dat er geen sprake is van onherstelbare of onvermijdbare schade aan 

deze VEN-gebieden tijdens de exploitatiefase ten gevolge van ecotoxicologische effecten door 

luchtemissies. 

11.8.3.6 Effecten op de grondwaterhuishouding 

Onder § 11.4.1.6 wordt een overzicht gegeven van de mogelijke impacten op de 

grondwaterhuishouding tijdens de aanlegfase. Er is geen bemaling tijdens de exploitatiefase, 

bijgevolg worden geen effecten verwacht tijdens de aanlegfase. Er is een beperkt negatief (-1) effect 

mogelijk op het Galgenschoor tijdens de aanlegfase ten gevolge van bemalingen tijdens de 

aanlegfase. Dit effect is tijdelijk en de grondwatertafeldaling blijft binnen de natuurlijke variatie. In zeer 

droge perioden kan mogelijk een beperkt negatieve impact verwacht worden. 

De overige VEN-gebieden liggen verder weg en worden van het projectgebied gescheiden door het 

Kanaaldok waardoor geen effecten van de bemaling zich kunnen manifesteren. 

Er kan besloten worden dat er geen sprake is van onherstelbare of onvermijdbare schade aan VEN-

gebieden tijdens de exploitatiefase ten gevolge van veranderingen in de grondwaterhuishouding 

tijdens de aanlegfase.  

11.8.4 Besluit 

Op basis van de analyse van de mogelijke impacten op het Galgenschoor kan besloten worden dat 

het project niet zal leiden tot onherstelbare of onvermijdbare schade aan dit VEN-gebied tijdens de 

aanlegfase en exploitatiefase. Een beperkte tijdelijke geluidsverstoring tijdens de aanlegfase is 

mogelijk in het Galgenschoor, waarbij dit zeer beperkte effect zal verdwijnen na afloop van de 

werken.  

Op basis van de analyse van de mogelijke impacten op de Opstalvallei - Kuifeend kan besloten 

worden dat het project niet zal leiden tot onherstelbare of onvermijdbare schade aan dit VEN-gebied 

tijdens de aanlegfase en exploitatiefase. 

Overige gebieden zoals de Kalmthoutse heide liggen te ver weg, deposities zijn in de overige 

gebieden zeer laag om enige meetbare of detecteerbare impact te kunnen genereren, en daar 

worden geen effecten meer verwacht. Bijgevolg is er in functie van de definitie van ‘betekenisvolle 

aantasting’ uit het Decreet natuurbehoud geen betekenisvolle aantasting aanwezig. 

11.9 Passende beoordeling Natura 2000 en toets aan Bijlage IV 
soorten van de Habitatrichtlijn (Vlaanderen) 

Dit hoofdstuk is eveneens beschikbaar als apart leesbaar document in Annex. 

11.9.1 Inleiding 

Artikel 36ter §3 van het Vlaamse Natuurdecreet (transpositie van artikel 6 §3 van de Habitatrichtlijn) 

stelt dat ‘een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in 

combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's, een 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan 
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veroorzaken, onderworpen dient te worden aan een passende beoordeling wat betreft de 

betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone’ (SBZ).  

De dier- en plantensoorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, betreffen dier- en plantensoorten van 

communautair belang die strikt moeten worden beschermd en voorkomen in Vlaanderen. De soorten 

in deze bijlage verdienen middels maatregelen strikte bescherming in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied. De soorten staan in bijlage 3 van het 'natuurdecreet' en worden beschermd via 

het Soortenbesluit. Alle vleermuizensoorten komen voor op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.  

11.9.2 Opbouw 

In de passende beoordeling komen volgende aspecten aan bod: 

• beschrijving van het project; 

• het al of niet aanwezig zijn van een SBZ binnen de invloedssfeer van de voorgenomen activiteit; 

• beschrijving van de speciale beschermingszones met hun instandhoudingsdoelstellingen; 

• beschrijving en beoordeling van de effectengroepen welke een rol spelen en welke een effect 

kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermde habitats en soorten. 

Dit document wordt opgemaakt als een afzonderlijk leesbaar hoofdstuk binnen de discipline 

Biodiversiteit van het MER. Bepaalde achtergrondinformatie uit de discipline Water, waarop deze 

passende beoordeling gebaseerd is, is beschreven in het MER en wordt niet als dusdanig in 

voorliggende passende beoordeling herhaald. 

11.9.3 Beschrijving van het project 

Voorliggende passende beoordeling heeft tot doel om de impact van de aanlegfase en van de 

exploitatiefase binnen Project One te onderzoeken en te beoordelen ten opzichte van de speciale 

beschermingszones in de omgeving. Voor een beschrijving van het project kan verwezen worden 

naar Hoofdstuk 3. 

11.9.4 Situering van het project t.o.v. de speciale 
beschermingszones 

Onderstaande figuur toont de situering van het projectgebied ten opzichte van de Vogel- en 

Habitatrichtlijngebieden.  
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Figuur 11-58: Situering natuurbeschermingsgebieden. Groen: Habitatrichtlijngebied, rood: erkend 
natuurreservaat, oranje: VEN-gebied, blauw gearceerd: Vogelrichtlijngebied. 
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Figuur 11-59: Afstand van het projectgebied tot het Galgenschoor 

11.9.5 Instandhoudingsdoelstellingen SBZ-V ‘Schorren en 
polders van de Beneden-Schelde’ en SBZ-H ‘Schelde en 
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 

Voor een beschrijving van het estuarium van de Schelde en het Galgenschoor kan verwezen worden 

naar  

§ 11.3. De instandhoudingsdoelstellingen zijn online beschikbaar op: 

https://natura2000.vlaanderen.be. 

Tabel 11-25 Overzicht instandhoudingsdoelstellingen habitats met oppervlaktedoelstelling en 
kwaliteitsdoelstelling Estuaria 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

1130 - Estuaria 

+ Actueel: 4684 ha buiten de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan.[Omdat actueel habitat in de 

Sigmanatuurontwikkelingsgebieden veelal zal 

worden omgevormd naar andere habitattypen is bij 

het bepalen van de oppervlakte actueel habitat voor 

die habitattypes waarvoor toename wordt 

voorgesteld, enkel de oppervlakte buiten de 

natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan in 

rekening gebracht.] 

+ Goede staat van 

instandhouding met betrekking 

tot ecologisch functioneren van 

het gehele estuarium met 

inbegrip van het pelagiaal/de 

vaargeul. 

 

Een goede chemische 

waterkwaliteit met hoge 

zuurstofconcentraties die in het 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

4156 ha in SBZ-H BE2300006, 

2 ha in SBZ-H BE2300044, 488 ha in SBZ-V 

BE2301235, 

33 ha in SBZ-V BE2301336 en 

5 ha buiten SBZ. [Het betreft zeer smalle 

slik/schorstroken langs Grote en Kleine Nete en 

mismatches tussen de habitatkaart en de SBZ-kaart.] 

Doel: + 2000 ha netto waarvan 905 in SBZ-

H2300006, 460 ha in SBZ-V2301336, 346 ha buiten 

SBZ en 300 ha nog te bepalen; door effectieve 

uitbreiding (richtwaarde 1420 ha, waarvan 

richtwaarde 628 ha in SBZ-H2300006) en 

omvorming; door aanleg van nieuwe estuariene 

getijdengebieden onder vorm van gecontroleerde 

overstromingsgebieden met gecontroleerd 

gereduceerd getij (GOG-GGG) en onder vorm van 

ontpolderingen [+2000 ha ten opzichte van de 

situatie in 2005. Sindsdien is reeds 30 ha 

gerealiseerd in het GOG-GGG Lippenbroek en de 

ontpoldering van Heusden.] 

estuarium niet lager zijn dan  

5 mg/l in zomer en 6 mg/l in 

winter. 

Voldoende ruimte voor het 

estuariene processen met 

specifieke aandacht voor 

ondiep water, slik en schor. 

Geen verdere bevordering van 

de toename van de 

getijamplitude en –energie. 

Vermijden van storten van 

baggermateriaal of het 

strategisch storten op een 

manier die zoveel mogelijk 

rekening houdt met de 

morfodynamiek van de rivier. 

Bij beheer- en 

infrastructuurwerken maximaal 

rekening houden met de 

seizoenale patronen in de 

levenscyclus van estuariene 

soorten. 

Afname van de hoge 

zoetwaterafvoer tijdens 

piekdebieten. 

Verminderen van de toevoer 

van sediment vanuit de 

bovenlopen. 

1310 – Eénjarige 

pioniersvegetaties van 

slik- en zandgebieden 

met Salicornia-soorten en 

andere zoutminnende 

planten 

+ Actueel: 0.6 ha (1310) en 0.2 ha (1320). Deze 

oppervlakten zitten vervat in de oppervlakte van 

habitattype 1130. 

Doel: Uitbreiding, oppervlakte moeilijk te 

kwantificeren. Deze uitbreiding zit vervat in de 

uitbreiding van habitattype 1130. 

+ Voldoende ruimte voor een 

natuurlijk dynamiek en 

hydromorfologische processen 

met successie van slik naar 

schor. 

Permanent goede water- en 

sedimentkwaliteit nastreven. 

1320 - Schorren met 

slijkgrasvegetatie 

(Spartinion maritimae) 

+ Actueel: 0.6 ha (1310) en 0.2 ha (1320). Deze 

oppervlakten zitten vervat in de oppervlakte van 

habitattype 1130. 

Doel: Uitbreiding, oppervlakte moeilijk te 

kwantificeren. Deze uitbreiding zit vervat in de 

uitbreiding van habitattype 1130. 

+ Doel: Voldoende ruimte voor 

een natuurlijk dynamiek en 

hydromorfologische processen 

met successie van slik naar 

schor. 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Permanent goede water- en 

sedimentkwaliteit nastreven. 

1330 – Atlantische 

schorren (Glauco-

Puccinellietalia 

maritimae) 

+ Actueel: 48.9 ha. Deze oppervlakte zit vervat in de 

oppervlakte van habitattype 1130. 

Doel: +110 ha. Deze uitbreiding zit vervat in de 

uitbreiding van habitattype 1130. 

+ Behoud of creëren van 

voldoende ruimte voor 

dynamiek van erosie en 

sedimentatie met natuurlijke 

successie van slik naar schor. 

Permanent goede water- en 

sedimentkwaliteit nastreven. 

3270 - Rivieren met 

slikoevers met vegetaties 

behorend tot het 

Chenopodietum rubri 

p.p.en Bidention p.p. 

+ Actueel: 1.8 ha. Deze oppervlakte zit vervat in de 

oppervlakte van habitattype 1130. 

Doel: Uitbreiding, moeilijk te kwantificeren. Deze 

uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 

1130. 

+ Behoud of creëren van 

voldoende ruimte voor 

dynamiek van erosie en 

sedimentatie met natuurlijke 

successie van slik naar schor. 

Permanent goede water- en 

sedimentkwaliteit nastreven. 

6430 – Voedselrijke 

zoomvormende ruigten 

van het laagland, en van 

de montane en alpiene 

zones, subtype ‘verbond 

van harig wilgenroosje’ 

+ Actueel: ca. 65 ha. [Op de habitatkaart staat 39 ha 

6430_hw, op de vegetatiekaart 2003 (Vandevoorde 

et al. in press) is 67 ha 6430_hw terug te vinden, 

waarvan ca. 65 ha binnen SBZ.] Deze oppervlakte zit 

vervat in de oppervlakte van habitattype 1130. 

Doel: Uitbreiding, moeilijk te kwantificeren. Deze 

uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 

1130. 

+ Behoud of creëren van 

voldoende ruimte voor 

dynamiek van erosie en 

sedimentatie met natuurlijke 

successie van slik naar schor. 

Permanent goede water- en 

sedimentkwaliteit nastreven. 

91E0* - Alluviale bossen 

met Alnion glutinosa en 

Fraxinus excelsior (Alno- 

Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), subtype 

zachthoutooibos 

+ Actueel: 250 ha. Deze oppervlakte zit vervat in de 

oppervlakte van habitattype 1130. 

Doel: + 350 ha. Deze uitbreiding zit vervat in de 

uitbreiding van habitattype 1130. 

+ Behoud of creëren van 

voldoende ruimte voor 

dynamiek van erosie en 

sedimentatie met natuurlijke 

successie van slik naar schor. 

Permanent goede water- en 

sedimentkwaliteit nastreven. 
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Tabel 11-26: Overzicht instandhoudingsdoelstellingen habitats met oppervlaktedoelstelling en 
kwaliteitsdoelstelling Grasland – en moeraslandschap 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

2310 - Psammofiele heide met 

Calluna en Genista 

 

2330 – Open grasland met 

Corynephorus- en 

Agrostissoorten op landduinen 

+ Actueel: 4.5 ha buiten de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan (volledig in SBZ-H 

BE2300006). 

Doel: + 26 ha door omvorming (12 ha) 

en effectieve uitbreiding (14 ha) 

(volledig in SBZ-H BE2300006). 

+ 
Maximaal 10 % verbossing en 30 % 

vergrassing. 

Aanwezigheid van kale bodem. 

Afname van de atmosferische 

depositie van stikstof. 

3140 – Kalkhoudende oligo-

mesotrofe wateren 

met benthische Chara spp. 

vegetaties 

= Actueel: 91 ha (27 ha in deelgebied 4 

van SBZ-H BE2300006 en 64 ha 

buiten SBZ in Sigmagebied 95). 

Doel: Behoud van de huidige 

oppervlakte (91 ha). 

= 

Behoud van de goede lokale staat 

van instandhouding. 

3150 - Van nature eutrofe meren 

met vegetatie van het type 

Magnopotamion of Hydrocharition 

+ Actueel: 24 ha buiten de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan (volledig in SBZ-H 

BE2300006). 

Doel: + 13 ha in functie van extra 

leefgebied voor roerdomp door 

verbetering van kwaliteit van 

bestaande stilstaande wateren. 

Het extra leefgebied voor roerdomp, 

voorzien in de G-IHD, zal worden 

gerealiseerd in de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan (zoals beslist door de 

Vlaamse regering op 22 juli 2005 en 

28 april 2006). Binnen het leefgebied 

voor roerdomp zal dit habitat tot 

ontwikkeling komen: 

7 ha in SBZ-H BE2300006 waarvan 3-

4 ha voor roerdomp 

0.9-1.4 ha in SBZ-V 

3.3-4.9 ha buiten SBZ 

+ 

Verbetering van chemische kwaliteit 

van bestaande stilstaande wateren. 

Verbetering van structuurkwaliteit 

van bestaande stilstaande wateren 

(o.a. door verondiepen van actueel 

diepe stilstaande wateren) 

6430 – Voedselrijke 

zoomvormende ruigten van het 

laagland, en van de montane en 

alpiene zones 

+ Actueel: 52 ha buiten de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan. 

46 ha in SBZ-H BE2300006 

+ 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

6 ha in SBZ-V BE2301235 

Doel: totale oppervlakte van 69 ha 

Het extra leefgebied voor 

kwartelkoning en porseleinhoen, 

voorzien in de G-IHD, zal worden 

gerealiseerd in de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan (zoals beslist door de 

Vlaamse regering op 22 juli 2005 en 

28 april2006). Binnen het leefgebied 

voor deze soorten zal habitat 6430 

worden voorzien. Het habitattype zal 

zich als zoom ontwikkelen tussen 

andere habitat- en RBB-types op 

plaatsen met intermediair beheer of 

intermediaire abiotische 

omstandigheden. Bv. minder intensief 

beheerde zomen rond vochtige 

hooilanden of minder natte 

standplaatsen langs rietlanden of 

andere moerastypes. Dit is voldoende 

voor kwartelkoning en porseleinhoen 

omdat ze slechts een klein aandeel 

van dit habitattype nodig hebben in 

hun leefgebied. 

6510 – Laaggelegen schraal 

hooiland (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

+ Actueel: 37 ha buiten de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan: 

22 ha in SBZ-H BE2300006 

15 ha in SBZ-V BE2301235 

Goed ontwikkelde vormen zijn zeer 

zeldzaam en het habitattype komt 

bijna uitsluitend voor op dijken (minder 

dan 5 ha ligt niet op dijken). 

Doel: + 132 ha, met als richtwaarde 

voor uitbreiding 98 ha. 

Daarnaast is extra leefgebied voor 

kwartelkoning voorzien in de G-IHD, 

dat zal worden gerealiseerd in de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan (zoals beslist door de 

Vlaamse regering op 22 juli2005 en 28 

april2006). Binnen dit leefgebied moet 

232 – 476 ha worden voorzien, welke 

in mozaïek zal voorkomen met andere 

+ 

 



 

16 juli 2021 

 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

11-144 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

graslandtypes op matig voedselrijke 

bodem (rbb_hf, rbb_hc…): 

132 ha in SBZ-H BE2300006 

106-227 ha buiten SBZ. 

7140 - Overgangs- en trilveen 

+ Actueel: 0.4 ha buiten de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan (in SBZ-BE2300006 

deelgebied 4) 

Doel: + 7 ha, met als richtwaarde voor 

uitbreiding 3 ha 

+ 

Een gepaste hydrologie (natuurlijke 

waterhuishouding) en 

waterkwaliteit. 

9120 – Atlantische zuurminnende 

beukenbossen met Ilex en soms 

ook Taxus in de ondergroei 

(Quercion robori-petraeae of Ilici-

Fagenion) 

= Actueel: 35 ha op fossiele rivierduinen. 

Buiten de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan: 

22 ha in SBZ-H BE2300006 binnen de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan 

(9 ha in SBZ-H BE2300006 buiten 

Sigma) 

< 1 ha in SBZ-H BE2100040 

1 ha in SBZ-H BE2300044 

11 ha buiten SBZ 

Doel: behoud van de huidige 

oppervlakte. 

= 

 

9160 - Sub-Atlantische en 

midden-Europese 

wintereikenbossen of eiken-

haagbeukbossen behorend tot het 

Carpinion-betuli 

= Actueel: 2.7 ha. 

2.7 ha binnen de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan: 

1 ha in SBZ-H BE2300006 

1.7 ha buiten SBZ 

Doel: behoud van de actuele 

oppervlakte. 

= 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

91E0 - Alluviale bossen met Alnus 

glutinosa en Fraxinus excelsior 

(Alno- Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

+ Actueel: 409 ha buiten de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan 

350 ha in SBZ-H BE2300006 

59 ha in SBZ-V BE2301235 

Doel: + 226 ha tot een totale 

oppervlakte van 576 ha in SBZ-H BE 

2300006. 

Van de totale toename in SBZ-H 

BE2300006 van 295 ha (inclusief het 

deel buiten IHD-Z, zie verder) is een 

richtwaarde van 106 ha door 

uitbreiding. De IHD-Z stelt de 

ontwikkeling van 400 ha moerasbos in 

gunstige staat en in grote kernen tot 

doel als leefgebied voor een aantal 

doelsoorten. Het besliste 

geactualiseerde Sigmaplan voorziet in 

de ontwikkeling van grote kernen 91E0 

op een oppervlakte van ca. 296-321 

ha in SBZ-H BE2300006 (hiervan is 

ca. 97 ha actueel habitat). In het GOG 

KBR (onderdeel van het Sigmaplan) is 

100 ha voor 91E0 ingericht. Bestaand 

habitat buiten de 

natuurontwikkelingsgebieden van het 

Sigmaplan, binnen de SBZ-H 2300006 

en SBZ-V BE2301235 wordt in stand 

gehouden. 

+ 

Gepaste hydrologie met een 

voldoende hoog grondwaterpeil, 

een voldoende hoge kweldruk en 

een geschikte 

overstromingsdynamiek. 

Voldoende dood hout. 
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Tabel 11-27 s-IHD BE2301336 – Broedvogels 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Bruine 

kiekendief 

+ Actueel: 5-11 broedparen. 

30-35 broedparen, waarvan 

minstens 12 overlap met IHD-Z. 

 

SBZ-V LSO 28-33 broedparen, 

waarvan 3  in  Groot Rietveld; SBZ-

V Groot Buitenschoor en 

Galgenschoor: 2 broedparen in 

Galgenschoor. Dit vereist een 

mozaïek van foerageer- en 

broedgebied van 323 ha slik en 

schor. 

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied onder meer door de 

instandhouding van voldoende 

kwalitatieve open ruimte (bij voorkeur 

braakliggend of extensief beheerd terrein) 

rond de broedgebieden als 

foerageergebied. 

Broedgebied: uitgestrekte rietvelden en 

moerassen met dichte vegetatie en 

weinig bomen. 

Foerageergebied: voldoende kwalitatieve 

open ruimte waaronder, vochtige 

graslanden en cultuurland met groot 

voedselaanbod. Het optimale 

foerageergebied voorziet in een groot 

voedselaanbod aan vogels en kleine 

zoogdieren. De open gedeelten van de 

ecologische infrastructuur in 

Zeehavengebied, alsook bepaalde 

landbouwteelten kunnen geschikt 

foerageergebied zijn. Lijnvormige en niet-

opgaande kleine landschapselementen 

kunnen ook functioneren als 

foerageergebied. 
 

Blauwborst + Actueel: 181-237 broedparen. 

339-390 broedparen, waarvan 

minstens 122 overlap met IHD-Z. 

SBZ-V LSO: 307-358 broedparen. 

SBZ-V Groot Buitenschoor en 

Galgenschoor: 27 in Galgenschoor. 

SBZ-V Ettenhoofse polder: 5 

broedparen. 

+ Een goede kwaliteit van het leefgebied in 

de vorm van moerasgebieden,  schorren 

en natte ruigten met minimale 

aanwezigheid van opgaand hout. In de 

Ettenhoofse polder volstaat het behoud 

van de huidige oppervlakte en kwaliteit van 

de kleine landschapselementen 

(rietkanten,  solitaire  wilgen)  en zijn geen 

bijkomende maatregelen door de landbouw 

noodzakelijk. 

Ijsvogel + Actueel: 0-3 broedparen.  

2-7 broedparen.  

SBZ-V LSO: Behoud van de 

bestaande populatie: 2-7 

broedparen.  

+ Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied 

bestaande uit:  

• natuurlijke oevers met plaatselijk 

steile bij voorkeur zandige 

wanden  

• voldoende helder water  

• groot aanbod aan kleine vissen  

• geschikte foerageergebieden met 

visrijke waterhabitats  

• minimalisatie van verstoring.  

Roerdomp + Actueel: 0-4 broedparen.  

3-4 broedparen.  

Dit komt overeen met een 

oppervlakte leefgebied van 90-200 

ha in de vorm van samenhangend 

rietveld en open water.  

SBZ-V LSO: 3-4 broedparen, 

waarvan 1-2 overlap met IHD-Z.  

 Streven naar een goede 

leefgebiedkwaliteit.  

Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied door:  

• geschikt leefgebied, bestaande 

uit nat rietland, moerasvegetaties 

(>50%) en open water (>30%)  

• helder water met goede 

waterkwaliteit en een hoog 

voedselaanbod (jonge vis, 

ongewervelden, amfibieën)  
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

• voldoende geschikte randzones 

(waterriet/ondiep water/ 

oeverplantenvegetaties  

• voldoende rust en waar mogelijk 

creatie van predatievrije 

broedgelegenheden tijdens 

broedperiode  

• gevarieerde leeftijdsstructuur van 

de rietvegetaties: per 

broedkoppel is er nood aan 

minimaal 0,5 tot 2 ha overjarig 

riet of lisdodde met voldoende 

dikke kniklaag (opstapeling van 

oude stengels)  

• aanwezigheid van 

verlandingsvegetaties (niet enkel 

riet/lisdodde, maar ook 

ondergedoken en drijvende 

watervegetaties)  

Lepelaar + Actueel: 15-35 broedparen.  

40 broedparen. Dit doel overlapt 

met dit van IHD-Z.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied door inrichting van potentieel 

broed- en foerageerhabitat.  

Foerageergebied: Uitgestrekte 

moerasgebieden met grote oppervlakten 

ondiep, helder water zonder veel 

begroeiing.  

Broedgebied met rietvelden, moerasbos 

en (broed)eilanden (met takkenbossen) 

waar ze veilig zijn voor predatoren.  

Porseleinhoen + Actueel: 0-1 broedparen.  

1-2 broedparen in SBZ-V LSO. Dat 

betekent 30-60 ha leefgebied.  

+ Streven naar een goede 

leefgebiedkwaliteit door inrichting van 

voldoende grote moerasgebieden (> 30 

ha). Het leefgebied bestaat uit een 

mozaïek van open water met oeverzones 

(RBB_ae), zeggemoerassen (RBB_mc) en 

natte mesofiele graslanden (RBB_hc, 

RBB_hu) en ruigten (RBB_hf) en de 

randen van rietmoerassen (RBB-mr). 

Kluut + Actueel: 145-245 broedparen.  

366-483 broedparen.  

BZ-V LSO: Uitbreiden van de 

huidige populatie.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied door inrichting van potentieel 

broed- en foerageergebieden.  

Broedgebied in de vorm van zandig kaal 

terrein (geen of korte begroeiing) of 

grasland, onbereikbaar voor 

grondpredatoren.  

Foerageergebied: ondiep open water, 

slikken en slikranden langs open water.  

Visdief + Actueel: 20-300 broedparen.  

208 broedkoppels in SBZ-V LSO.  

+ Creëren van nieuwe, potentiële foerageer- 

en broedgebieden, onder andere in de 

vorm van broedeilanden en nestvlotten.  

Foerageergebied open, visrijk water.  

Strandplevier + Actueel: 1-9 broedkoppels.  

30-40 broedkoppels in SBZ-V LSO.  

+ Streven naar een goede 

leefgebiedkwaliteit door inrichting van 

potentieel broed- en foerageerhabitat.  
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Zandige pioniersvegetaties, zandplaten 

(schorren) bij brak water als broedgebied.  

Slikken als foerageergebied.  

Zwartkopmeeuw + Actueel: 19-1409 broedkoppels. De 

grote vork is eigen aan ecologie 

van soort omwille groot areaal 

broedgebied.  

30-40 broedkoppels in SBZ-V LSO. 

Dit vereist geen oppervlakte extra 

leefgebied.  

+ Streven naar een goede 

leefgebiedkwaliteit door inrichting van 

goed broedgebied.  

 

Steltkluut + Actueel: 0-2 broedkoppels.  

SBZ-V LSO: 4 broedkoppels. Dit 

vereist geen oppervlakte extra 

leefgebied.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied door het creëren van nieuwe, 

potentiële broedgebieden en geschikt 

beheer binnen het netwerk van 

natuurgebieden, met voldoende 

aaneengesloten permanent grasland.  

 

Tabel 11-28: s-IHD BE2301336 – Doortrekkende en overwinterende watervogels 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Wintertaling + Actueel: Seizoensgemiddelden 
(2008/2009-2016/2017): 285-1096.  
Wintermaxima (2008/2009-
2016/2017): 519-2080.  

Behoud van het huidige 

populatieniveau berekend als 

seizoensgemiddelde over de periode 

1998/1999 tot 2006/2007: 491-1077.  

+ Verbeteren van de kwaliteit van het 
leefgebied door het creëren van nieuwe, 
potentiële overwinteringsgebieden en de 
beperking van (menselijke) verstoring 
binnen het netwerk van natuurgebieden.  

Bergeend + Actueel: Seizoensgemiddelden 

(2008/2009-2016/2017): 156-366.  

Wintermaxima (2008/2009-

2016/2017): 451-824.  

Doel: Behoud van het huidige 

populatieniveau berekend als 

seizoensgemiddelde over de periode 

1992/93 tot 2006/07: 282-747.  

Dit vereist geen oppervlakte extra 

leefgebied. Met de realisatie van de 

doelen voor Kluut, Bruine kiekendief, 

Blauwborst, overwinterende 

watervogels en ‘slikken en schorren’ 

van de IHD-Z wordt ook voldaan aan 

de oppervlakte-eisen voor Bergeend.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied  

door het creëren van nieuwe, potentiële 

overwinteringsgebieden binnen het 

netwerk van natuurgebieden, met 

voldoende rust.  

Kleine zwaan + Actueel: Seizoensgemiddelden 

(2008/2009-2015/2016): 0-23.  

Seizoensmaxima (2008/2009-

2016/2017): 0-47.  

Behoud van het huidige 

populatieniveau berekend als 

seizoensgemiddelde over de periode 

2003/04-2007/08: 0-6.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied  

• door het creëren van nieuwe, 

potentiële 

overwinteringsgebieden binnen 

het netwerk van natuurgebieden 

met voldoende goede 

waterkwaliteit in ondiepe 

wateren met veel ondergedoken 

waterplanten  
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

• door het beperken van 

menselijke verstoring op 

foerageer- en slaapplaatsen  

Lepelaar + Actueel: 2-25  

Seizoensgemiddelden: (2008/2009-

2016/2017): 2-14.  

Seizoensmaxima: (2008/2009-

2016/2017): 2- 32.  

Behoud van het huidige 

populatieniveau berekend over de 

periode 2008-2012 (2-20), zodat dit 

samen met andere pleistergebieden 

in Vlaanderen 1% van de volledige 

populatie kan herbergen.  

Dit vereist geen extra oppervlakte 

leefgebied. Met de realisatie van de 

doelen voor Kluut, Bruine kiekendief, 

Blauwborst, overwinterende 

watervogels en ‘slikken en schorren’ 

van de IHD-Z wordt ook voldaan aan 

de oppervlakte-eisen voor Lepelaar.  

+ Verbeteren van de kwaliteit van het 

leefgebied  

• door het creëren van nieuwe 

potentiële pleistergebieden 

binnen het netwerk van 

natuurgebieden, met voldoende 

rust en met ondiep, visrijk water  

• door het beperken van 

(menselijke) verstoring in 

belangrijke pleisterplaatsen  

Slobeend + Actueel: Wintergemiddelden 

(2008/2009-2016/2017): 149-777.  

Wintermaxima (2008/2009-

2016/2017): 265-1398 waarvan 99%-

100% in SBZ-V LSO.  

Behoud van het huidige 

populatieniveau berekend als 

seizoensgemiddelde over de periode 

2000/01-2006/07: 96-287.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied  

door het creëren van nieuwe, potentiële 

overwinteringsgebieden binnen het 

netwerk van natuurgebieden met 

voldoende rust en een goede 

waterkwaliteit en veel waterplanten (en 

ongewervelden).  

Pijlstaart + Actueel: Seizoensgemiddelden 

(2008/2009-2016/2017): 32-94.  

Seizoensmaxima 2008/2009-

2016/2017): 45-164.  

Seizoensgemiddelden (2000/2001-

2005/2006): 35-57.  

Seizoensmaxima: 240-1150.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied  

door het creëren van nieuwe, potentiële 

overwinteringsgebieden binnen het 

netwerk van natuurgebieden, met 

voldoende rust.  

 

Krakeend + Actueel: Seizoensgemiddelden 

(2008/2009-2016/2017): 253-578.  

Seizoensmaxima (2008/2009-

2016/2017): 347-1118 in SBZ-V LSO.  

Seizoensmaxima: 600-1000  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied  

door het creëren van nieuwe, potentiële 

overwinteringsgebieden binnen het 

netwerk van natuurgebieden, met ondiep, 

plantenrijk water met een voldoende 

goede waterkwaliteit en beperking van 

menselijke verstoring in zowel foerageer- 

als rustgebieden.  

Kemphaan + Actueel: Seizoensgemiddelden 

(2008/2009-2016/2017): 0-58.  

Seizoensmaxima (2008/2009-

2016/2017): 1-137.  

50-100 als seizoensgemiddelde.1  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied  

door het creëren van nieuwe, potentiële 

pleister- en overwintergebieden binnen 

het netwerk van natuurgebieden, met 

voldoende rust op de slaapplaatsen en 

voldoende permanent en nat grasland.  
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Kluut + Actueel: Seizoensgemiddelden 

(2008/2009-2016/2017): 1-46.  

Seizoensmaxima (2008/2009-

2016/2017): 6-180.  

Seizoensgemiddelde van minimum 

300.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied  

door het creëren van nieuwe, potentiële 

pleistergebieden met beperking van de 

(menselijke) verstoring  

Goudplevier + Actueel: Seizoensgemiddelden 

(2008/2009-2016/2017): 59-188.  

Seizoensmaxima (2008/2009-

2016/2017): 166-607.  

500 (seizoensmaximum).  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied  

door het creëren van nieuwe, potentiële 

pleister- en overwinteringsgebieden 

binnen het netwerk van natuurgebieden, 

met voldoende permanent grasland 

(opwaardering van minderwaardige 

graslanden door aangepast maai of 

graasbeheer en/of inrichting), voldoende 

nat en met beperking van verstoring  

Grauwe gans + Actueel: Seizoensgemiddelden 

(2008/2009-2016/2017): 1616-3048.  

Seizoensmaxima LO (2008/2009-

2016/2017): 2963-8463.  

Seizoensmaxima LO (1981/82-

2011/12): 318-13772.  

Gemiddelde seizoensmaxima LO 

1986/77 – 1999/00: 5866  

5563-8326 (seizoensmaximum)  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied  

door het creëren van nieuwe, potentiële 

overwinteringsgebieden en beperking van 

menselijke verstoring binnen het netwerk 

van natuurgebieden.  

Smient + Actueel: Wintergemiddelden 

(2008/2009-2016/2017): 3100-4925.  

Wintermaxima (2008/2009-

2016/2017): 4797-7408.  

Behoud van het huidige 

populatieniveau berekend over de 

periode 1995/96 tot 2006/07: 

wintergemiddelden 2670-7668 en 

wintermaxima 6823-15164.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied  

door het creëren van nieuwe, potentiële 

overwinteringsgebieden met voldoende 

permanent en kwaliteitsvol grasland 

(verhoging waterpeilen en aangepast 

beheer en/of inrichting) en beperking van 

(menselijke) verstoring binnen het 

netwerk van natuurgebieden. 

Kolgans + Actueel: Wintergemiddelden 

(2008/2009-2016/2017): 281-1954.  

Wintermaxima (2008/2009-

2016/2017): 848-7837.  

Behoud van het huidige 

populatieniveau berekend over de 

periode 2001/02-2006/07: 

wintergemiddelden 884-1646 en 

wintermaxima 2089-3946.  

+ Verbetering van kwaliteit van het 

leefgebied door  

• creëren van nieuwe, potentiële 

overwinteringsgebieden binnen 

het netwerk van natuurgebieden  

• beperking van (menselijke) 

verstoring.  

 

Blauwe 

kiekendief 

+ Actueel: 1-10 (op basis van losse 

waarnemingen).  

Behoud van het huidige gemiddelde 

populatieniveau.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied door het creëren van nieuwe, 

potentiële overwinteringsgebieden met de 

nodige rust op de slaapplaatsen binnen 

het netwerk van natuurgebieden  

Kokmeeuw + Actueel: Wintergemiddelden 

(2008/2009-2016/2017): 627-1538.  

Wintermaxima (2008/2009-

2016/2017): 909-4711.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied door voldoende rust op de 

slaapplaatsen te voorzien.  
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Behoud van populatie niveau 

wintermaxima 9400-22780.  

Waterrietzanger + Actueel: Sporadisch losse 

waarnemingen.  

Behoud tot uitbreiding van het huidige 

areaal aan geschikte 

moerasvegetaties.  

+ Creëren van nieuwe, potentiële 

pleistergebieden.  

 

Tabel 11-29: s-IHD BE2301336 – Vaatplanten 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Groenknolorchis + Actueel: 1300-3200 exemplaren.  

Instandhouding van actuele populatie, 

uitbreiding van het aantal 

groeiplaatsen binnen 

natuurkerngebieden of permanente 

Ecologische Infrastructuur.  

+ Verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied.  

11.9.6 Instandhoudingsdoelstellingen SBZ-V ‘Kalmthoutse 
heide’ en SBZ-H ‘Kalmthoutse heide’ 

Voor een beschrijving van de Kalmthoutse heide kan verwezen worden naar § 11.3. De 

instandhoudingsdoelstellingen zijn online beschikbaar op: https://natura2000.vlaanderen.be.  

Verzurende en vermestende deposities vormen één van de bedreigingen voor het gebied, naast 

vermesting door de landbouw (fosfaten), verdroging, invasieve exoten, recreatieve druk en 

versnippering door verkeerswegen31 (ANB 2011). 

Tabel 11-30 Overzicht instandhoudingsdoelstellingen habitats met oppervlaktedoelstelling en 
kwaliteitsdoelstelling 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

2310 – Psammofiele heide met 

Calluna- en Genistasoorten en 2330 

- Open grasland met Corynephorus- 

en Agrostissoorten op landduinen 

+ Actueel 291 ha + toename door 

omvorming van 130 ha 

naaldhout op landduinen (de 

landduinengordel van De Nol, 

ten westen van de Hazenduinen, 

de Zwarte Heuvel, ten zuiden en 

zuidoosten van de Putse Moer 

en op de Wolfsheuvel (in de 

omgeving van De Markgraaf)) 

+ Aanwezigheid van de 

verschillende successiestadia op 

landduinen   

Open en zonbeschenen 

omgeving van de landduinen 

voor een maximale windwerking 

3110 – Mineraalarme oligotrofe 

wateren van de Atlantische 

zandvlakten (Littorelletalia uniflorae) 

en 3160 – Dystrofe natuurlijke 

poelen en meren 

+ Actueel 11 ha. Mogelijk toename 

van deze habitats ter hoogte van 

niet-habitatwaardige vennen 

(Stappersven, Putse Moer, 

Biezenkuilen, Langven, Van 

Ganzenven, Bergeendenven, …) 

tot ventype 3110 of ventype 

3160. Echter geen kwantitatieve 

+ Natuurlijke hydrologie 

  

De pH dient zich binnen de 

bandbreedte te bevinden die 

nodig is voor een gunstige staat 

van instandhouding.  

  

 

31 S-IHD-rapport 32 –Kalmthoutse Heide- definitief rapport 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

doelstelling voor bijkomend 

habitat 

Lichtglooiende voedselarme 

venoevers 

  

Voldoende windwerking voor 

ventype 3110 

3130 – Oligotrofe tot mesotrofe 

stilstaande wateren met vegetatie 

behorend tot de Littorelletalia 

uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea 

+ Actueel 0,5 ha + toename tot 6 

ha via kwaliteitsverbetering van 

niet-habitatwaardige vennen 

+ Natuurlijke hydrologie 

  

Een matig zure tot 

circumneutrale pH (pH: 5-7,5) 

  

Lichtglooiende voedselarme 

venoevers 

  

Voldoende windwerking 

4010 – Noord-Atlantische vochtige 

heide met Erica tetralix, 7140_oli – 

Oligotroof en zuur overgangsveen 

en 7150 – Slenken in veengronden 

met vegetatie behorend tot het 

Rhynchosporion 

+ Actueel 456 ha + toename met 

80 ha door omvorming van 

naaldhout en grasland met 

Pijpenstrootje (ten oosten en 

zuidoosten van het Stappersven, 

ten zuidoosten van de vennen 

van De Nol en op de Zwarte 

Heuvel) 

Toename van de oppervlakte 

van de habitats 7140 en 7150 in 

samenhang met de toename van 

de oppervlakte vochtige heide  

+ Terugdringen van de vergrassing 

tot maximaal 30 % 

  

Natuurlijke hydrologie met een 

hoge grondwaterstand en op 

sommige plaatsen een hoge 

kweldruk 

  

Voldoende afwisseling tussen 

dopheidebulten en natte slenken 

(inclusief naakte bodem) 

  

Lichtglooiende voedselarme 

venoevers  

  

Behoud van het reliëf en de 

kwelgebieden  

  

Intensief beheer van de vochtige 

heide (in het beheerplan van de 

Kalmthoutse Heide kan 

gestipuleerd worden dat er 

jaarlijks een bepaald percentage 

van de vochtige heide dient 

geplagd te worden zodat een 

bepaalde doeloppervlakte van 

7150 in stand gehouden kan 

worden). 

4030 – Droge Europese heide + Actueel 61 ha + toename met 27 

ha door omvorming van 

naaldhout (in de Oude 

Gemeentebossen en Paalberg 

en in de omgeving van de 

Keetheuvel) 

- Aanwezigheid van alle 

ouderdomsstadia van Struikhei 

(van pionier- tot 

degeneratiestadium) in functie 

van een hoge structuurrijkdom 

en het voorkomen van een 

aantal typische soorten 

(Veldleeuwerik, Boompieper, 

Levendbarende hagedis, 

Heivlinder, … ). 

  

Terugdringen van de vergrassing 

tot maximaal 30 % 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

9120 - Atlantische zuurminnende 

beukenbossen met Ilex en soms 

ook Taxus in de ondergroei 

(Quercion robori-petraeae of Ilici-

Fagenion) 

  Geen doelstelling 

Motivering: Omwille van de arme 

zandbodem is de Kalmthoutse 

Heide geen geschikt gebied voor 

dit bostype. 

  Geen doelstelling 

Motivering: Omwille van de arme 

zandbodem is de Kalmthoutse 

Heide geen geschikt gebied voor 

dit bostype. 

9190 – Oude zuurminnende 

eikenbossen met Quercus robur op 

zandvlakten 

+ Actueel 30 ha + toename tot 332 

ha, met als richtwaarde voor 

bosuitbreiding 4 ha. 

+ Minimale aanwezigheid van 

invasieve exoten (Amerikaanse 

vogelkers, rododendron, …) in 

de bossen 

  

Voldoende open plekken 

  

Voldoende (dik) dood hout 

11.9.7 Impact op SBZ-V ‘Schorren en polders van de Beneden-
Schelde’ en SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium van de 
Nederlandse grens tot Gent’ 

11.9.7.1 Geluidsverstoring 

Er heerst reeds een hoge geluidsbelasting in de ruime omgeving van het projectgebied en van het 

Galgenschoor door spoor- en wegverkeer langs de Scheldelaan en de havenbedrijven. Desondanks 

komen veel vogelsoorten tot broeden in het Galgenschoor en wordt het gebied gebruikt door veel 

vogelsoorten als foerageer-, rust- en overwinteringsgebied. Op basis van de waarnemingen ter 

hoogte van dit slik- en schorgebied kan er gesteld worden dat vele van de voorkomende soorten 

deels aangepast zijn aan het aanwezige omgevingsgeluid. In volgend overzicht wordt de 

broedperiode weergegeven voor de belangrijkste broedvogels van het Galgenschoor: 

• Bergeend (begin april-juni) 

• Krakeend (half maart- eind juni) 

• Blauwborst (half maart-juli) 

• Rietgors (half maart-juli) 

• Graspieper (begin maart-juli) 

• Tureluur (begin april-eind juni) 

• Kluut (begin april-eind juli) 

• Bruine kiekendief (half maart t/m eind juli). 

Het Galgenschoor heeft naast broedgebied vooral een belangrijke waarde als rust- en 

foerageergebied voor allerlei watervogels. Deze watervogels komen dan vooral voor ter hoogte van 

de slikken en bijgevolg de westelijke rand van het gebied. De afstand van het projectgebied tot deze 

slikzones bedraagt ca. 230 m voor het noorden van het projectgebied en 360 m voor het zuiden van 

het projectgebied. De schorzones situeren zich op een afstand van ca.  163-187 m. De verhoogde 

Scheldedijk vormt een geluidsbuffer tussen het projectgebied en het Galgenschoor. 

In discipline Geluid worden volgende activiteiten onderscheiden: 

• Werfstadium A (6 à 7 maanden): vegetatieverwijdering, afgraven van teelaarde, nivelleren terrein, 

aanleg van een toegangsweg…; 

• Werfstadium B (16 à 20 maanden): terreinprofilering (“cut and fill”), funderingen, …;  

• Werfstadium C (ca. 18 maanden): constructie van de installaties van het project. 

Ingezette werfmachines tijdens de dag betreffen o.a. bulldozers, pletwalsen, tractoren, kranen, 

funderingsmachines, wielladers, dumpers, graafmachines, betonmixers, asfalteringsmachines, 

compressoren, … 
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Bij de geluidsmodellering moet er rekening gehouden worden met aannames die zijn genomen in het 

model: 

• Windrichting: in het model wordt uitgegaan van wind afkomstig van de bron, richting het 

Galgenschoor. In realiteit is de meest voorkomende windrichting vanuit zuidwestelijke richting, dus 

weg van het Galgenschoor richting het projectgebied; 

• In het model wordt ermee rekening gehouden dat, op basis van een worst case inschatting, een 

maximaal aantal machines noodzakelijk voor de vegetatieverwijdering en de nivelleringswerken 

tegelijkertijd in werking zijn. In realiteit zullen veel minder machines gelijktijdig aan het werk zijn. 

• In het model wordt ook impliciet reeds rekening gehouden met maatregelen om de geluidsdruk te 

beperken (zie discipline Geluid). 

11.9.7.1.1 Geluidsverstoring tijdens de aanlegfase 

De vegetatieverwijdering wordt zo aangepakt dat de werken snel vooruitgaan en de meest nabij 

gelegen zones t.o.v. het Galgenschoor (westelijke zijdes van het projectgebied) snel verlaten worden 

(zie Hoofdstuk 3 voor een beschrijving van de werken). Ook wordt de hakselaar niet in het westen 

geplaatst om de impact op het Galgenschoor te verminderen. Naar geluidsbelasting toe wordt dit 

positief beoordeeld. Er kan hierdoor aangenomen worden dat de vegetatieverwijdering van de zone 

dichtstbij de Scheldelaan slechts enkele dagen in beslag zal nemen. Al gauw zal er verder in 

oostelijke richting gewerkt worden en zullen de geluidsbronnen nog verder van het Galgenschoor 

gesitueerd zijn. ’s Nachts is er geen geluid omdat de activiteiten stilvallen. De vegetatieverwijdering 

zal sowieso voor het broedseizoen 2023 afgerond zijn.  

Impact op overwinterende watervogels in het Vogelrichtlijngebied 

Het Galgenschoor fungeert als rust- en foerageergebied voor overwinterende watervogels 

(steltlopers, eenden, ganzen), waaronder Bergeend en Wintertaling (2 aangemelde soorten uit het 

SBZ). In vergelijking met andere gebieden langs de Zeeschelde zijn de aantallen relatief laag (Van 

Ryckegem et al. 2017). Deze watervogels komen dan vooral voor ter hoogte van de slikken (en niet 

de schorrenzone) en bijgevolg de westelijke rand van het gebied, het verst verwijderd van de 

projectsite. De afstand van het projectgebied tot deze slikzones bedraagt ca. 440 m voor het noorden 

van het projectgebied en 360 m voor het zuiden van het projectgebied. De schorzones situeren zich 

op een afstand van ca. 190 m. 

De rustverstoring tijdens de nachtperiode zal niet betekenisvol zijn daar de geluidsemissies vrijwel 

volledig wegvallen en de geluidsintensiteit ver beneden de 45 dB(A) ligt.  

Tijdens de dagperiode is er wel een invloed te verwachten ter hoogte van het Galgenschoor (cfr. 

beoordeling in § 11.4.1.2 en Verscherpte natuurtoets). Een klein gedeelte van het gebied 

Galgenschoor zal tijdens de aanlegfase een geluidsdruk ervaren van meer dan 50 dB(A). De 

oppervlakte waar 50 dB(A) zal voorkomen bedraagt ca. 1,5 hectare in aanlegfase A, ca. 9,9 hectare 

in aanlegfase B, ca. 7,4 hectare in aanlegfase C, terwijl de volledige oppervlakte van het 

Galgenschoor 173 hectare bedraagt. 

Procentueel gezien bedraagt de zone waar 50 dB(A) zal voorkomen tijdens de aanlegfase tussen 0,9 

en 5,7 % van de volledige oppervlakte van het Galgenschoor (dus inclusief slikken, schorren en dijk). 

Van de voor overwinterende vogels belangrijke slikken heeft ca. 1 % van de oppervlakte een 

geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A), en enkel tijdens aanlegfase B. Een groot deel van de 

soorten(groepen) die voorkomen ter hoogte van het Galgenschoor zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor 

rustverstoring, zoals Bergeend en Wintertaling. 

Voor het volledige SBZ zijn de seizoensgemiddelden en seizoensmaxima voor de volgende 

aangemelde soorten weergegeven (winters 2008/2009 – 2015/2016). Andere soorten als bijvoorbeeld 

Kleine zwaan zijn niet relevant voor het Galgenschoor (niet voorkomend in slikken- en 

schorrengebieden). 
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Tabel 11-31: Seizoensgemiddele en seizoensmaxima aangemelde watervogels 

Soort 
Gemiddelde aantallen 

2008/2009-2015/2016) 

Maxima 

2008/2009-2015/2016) 

Actuele staat van 
instandhouding 

Wintertaling 285-1096 519-2080 Gunstig 

Bergeend 156-366 451-824 Gunstig 

 

De waargenomen aantallen Wintertaling en Bergeend ter hoogte van het Galgenschoor zelf, zijn 

relatief laag ten opzichte van andere gebieden langs de Zeeschelde die gunstiger zijn als rust- en 

foerageergebied. Zo bedroegen de aantallen in de winter 2018/2019 maximum 18 voor Wintertaling 

en maximum 22 voor Bergeend. 

Tussen de slikken- en schorren-deelgebieden van de Zeeschelde zijn er bovendien veel bewegingen 

van de overwinterende watervogels (waaronder Wintertaling en Bergeend). 

Gelet op de grootte van het SBZ-V gebied, de huidige relatief lage densiteiten aan watervogels in het 

Galgenschoor in de onmiddellijke buurt van het projectgebied en de uitwijkmogelijkheden naar nabij 

gelegen rustgebieden in de andere delen van het Vogelrichtlijngebied, en het tijdelijk karakter, kan 

besloten worden dat de beperkte rustverstoring over een kleine oppervlakte tijdens de aanlegfase niet 

zal leiden tot betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van het SBZ-gebied. Het 

bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde en tot doel gestelde 

overwinterende watervogelsoorten in het volledige SBZ-gebied wordt niet in het gedrang gebracht. Er 

kan evenwel dus een beperkt lokale verschuiving van de overwinterende vogels optreden, zonder dat 

dit impact heeft op de totale aantallen die het gebied gebruiken, en zonder dat hierbij sprake is van 

een betekenisvolle aantasting van het SBZ-gebied en de instandhoudingsdoelstellingen voor vogels 

voor het volledige SBZ-gebied. 

Impact op broedvogels in het Vogelrichtlijngebied 

Het Galgenschoor herbergt een aantal aangemelde broedvogelsoorten. Volgende soorten kwamen 

recent voor als broedvogel: 

Tabel 11-32: Seizoensgemiddele en seizoensmaxima aangemelde broedvogelsoorten 

Soort 
Actuele voorkomen in 
het volledige SBZ 

Actuele staat van 
instandhouding 

Voorkomen in het 
Galgenschoor 
(deelgebied SBZ) 

Bruine kiekendief 5-11 broedparen Gedeeltelijk aangetast 1 broedkoppel 2019-2020 

Blauwborst 182-237 broedparen Gedeeltelijk aangetast 
Verschillende broedkoppels 

(aantal onduidelijk) 

 

Na een onderbreking van meerdere jaren werd Bruine kiekendief opnieuw vastgesteld in het 

Galgenschoor als broedvogel in 2020. De nestlocatie bevond zich in het zuidelijk deel van het 

Galgenschoor in 2020 (zie  

§ 11.1.2.2.). Deze nestlocatie is gelegen buiten de verstoringscontour van 45 dBA.  

Zoals hoger vermeld bewijst het feit dat in het Galgenschoor en het ruimere havengebied veel 

broedende en niet-broedende soorten herbergen (waaronder Bruine kiekendief), ondanks de hoge 

geluidsbelasting in het drukke havengebied, dat de voorkomende soorten reeds gewend en 

aangepast zijn aan de hoge geluidsbelasting in de drukke havenomgeving. Een beperkte toename 

van het geluidsniveau zal bijgevolg niet leiden tot veranderingen in aantallen van de voorkomende 

soorten.   
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Op basis van de huidige gegevens kan besloten worden dat de aanlegfase van het project niet zal 

leiden tot betekenisvolle effecten voor Bruine kiekendief in het SBZ. Bruine kiekendief zal tijdens de 

aanlegfase nog steeds kunnen broeden in de omgeving van het projectgebied. 

Blauwborst komt verspreid voor in het Galgenschoor (zie beschrijving referentiesituatie). Op basis van 

het huidige voorkomen kan besloten worden dat deze soort reeds een zekere gewenning vertoont ten 

opzichte van de reeds aanwezige geluidsdruk in het gebied, en dus geen hinder ondervindt van de 

reeds aanwezige havenactiviteiten. Omwille van deze reden en omwille van het tijdelijke karakter, kan 

er besloten worden dat de aanlegfase van het project niet zal leiden tot betekenisvolle aantasting van 

de natuurlijke kenmerken van het SBZ-gebied en dus het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde en tot doel gestelde vogelsoorten van dit SBZ.  

11.9.7.1.2 Geluidsverstoring tijdens de exploitatiefase  

Voor een beschrijving van de voorkomende vogelsoorten ter hoogte van het Galgenschoor wordt 

verwezen naar § 11.3.4 en § 11.4.1.2. De geluidsimpact op voorkomende vogelsoorten in het 

Galgenschoor is tijdens de exploitatiefase (§ 11.4.2.3) veel lager dan tijdens de aanlegfase (§ 

11.4.1.2).  

Het effect op relevante broedende zangvogelsoorten in het Galgenschoor, met name Blauwborst, is 

afwezig vermits er geen toename van de geluidsdruk te verwachten is (het Galgenschoor kent 

geluidsdrukken lager dan 40 dBA). Hetzelfde geldt voor Bruine kiekendief, waarvan de nestlocatie in 

2020 in het zuidelijk deel van het Galgenschoor ligt. Zoals eerder vermeld, maken vogels als 

Blauwborst, ondanks de hoge geluidsbelasting in het drukke havengebied gebruik van het gebied als 

broedgebied. Er is dus de facto een zekere gewenning aanwezig. Er is geen toename van de 

geluidsdruk boven de drempel van 45 dBA en het project zal niet leiden tot lagere aantallen in de 

broedpopulaties tijdens de exploitatiefase. 

Voor de relevante overwinterende watervogels, Wintertaling en Bergeend, die gebruik maken van de 

slikzone is er geen betekenisvol effect tijdens deze fase: de geluidsdruk op de slikkenzone blijft 

beperkt en lager dan 40 dBA, tot 35 dBA en minder. Ook hier wordt opgemerkt dat het Galgenschoor 

fungeert als foerageergebied voor vogels, ondanks de drukke havenomgeving. Deze toestand 

verandert in de exploitatiefase niet wezenlijk. 

Er kan besloten worden dat exploitatiefase niet zal leiden tot betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van het SBZ-gebied en dus het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen 

van de aangemelde en tot doel gestelde vogelsoorten van dit SBZ niet in het gedrang brengen. 

11.9.7.2 Direct ruimtebeslag 

Er treedt tijdens geen enkele fase van Project One permanent direct ruimtebeslag op binnen het 

aangrenzende deel (= Galgenschoor) van het Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) BE2301336 ‘Schorren en 

polders van de Beneden-Schelde’ en van het Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-

estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. Ook de lozing van afvalwater via een bestaand 

lozingspunt in het Galgenschoor zal geen ruimtebeslag tot gevolg hebben.  

Tijdens de aanlegfase wordt een ethyleenleiding geplaatst door middel van een boring onder de 

Scheldelaan en aangesloten op de ethyleenleiding in de leidingstraat langs de Scheldelaan. Deze 

leidingstraat is gelegen in het Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) BE2301336 ‘Schorren en polders van de 

Beneden-Schelde’. Voor de boring en aansluiting is een beperkte werfzone vereist (tijdelijk 

ruimtebeslag). Ter hoogte van de leidingstraat is geen kwalificerend32 Europees habitat aanwezig en 

het terrein heeft geen biologische waarde. Dit gedeelte van het SBZ-H wordt ook niet gebruikt door de 

 

32 Kwalificerend habitat: het vogelrichtlijngebied is een niet-integraal vogelrichtlijngebied. Binnen de perimeter van het 
vogelrichtlijngebied zijn enkel bepaalde habitats (‘kwalificerend’) aangeduid, aangemeld en beschermd. 
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aangewezen vogelsoorten voor het SBZ-V. Het beperkte tijdelijke ruimtebeslag zal met andere 

woorden geen invloed hebben op de biologische waarde van kwalificerend habitat. 

 
Figuur 11-60: Ligging van de ethyleenleiding en aansluiting op de bestaande ethyleenleiding ter hoogte van het 
SBZ-V. Aanduiding van habitat 1130 (groen) en habitat 6510 binnen het SBZ-V ‘Schorren en polders van de 
Beneden-Schelde’  

11.9.7.3 Versnippering en barrièrewerking 

Naar versnippering en barrièrewerking is er ten aanzien van de soorten kenmerkend voor het Vogel- 

en Habitatrichtlijngebied geen enkele invloed door het project te verwachten.  

De vogelsoorten die kenmerkend zijn voor het Galgenschoor en de Schelde volgen voornamelijk de 

Schelde zelf als verbindingscorridor. Er zijn op basis van de risicoatlas voor windturbines in 

Vlaanderen, die een goed beeld geeft van de vogeltrekbewegingen, wel degelijk trekbewegingen 

vanaf de Schelde en het Galgenschoor in oostelijke richting. Deze bewegingen gaan voornamelijk 

richting de Kuifeend en richting de weilandgebieden ter hoogte van Zandvliet en Stabroek. Hierbij 

wordt het projectgebied overvlogen, maar zeker niet als stopplaats/stapsteen gebruikt. De soorten die 

deze bewegingen uitvoeren, zijn voornamelijk eenden, ganzen en weidevogels, die bosvegetaties 

zoals het projectgebied niet als leefgebied verkiezen.  

De vogelsoorten die kenmerkend zijn voor het Galgenschoor en foerageren ter hoogte van de slikken 

en schorren van de Schelde, zijn bijgevolg niet waargenomen ter hoogte van het projectgebied, 

omdat hun leefgebieden niet gekenmerkt worden door bosgebied en open vlakten. De soorten ter 

hoogte van het Galgenschoor zijn voornamelijk water- en rietvogels die afhankelijk zijn van 

rietvegetaties, slikplaten met benthos, enz.  

Ook ten aanzien van de soorten die voor SBZ-H BE2300006 beschermd zijn onder de Habitatrichtlijn, 

wordt versnippering en barrièrewerking onderzocht. Het betreft Kleine modderkruiper, Europese 

bever, Bittervoorn, Fint, Kamsalamander, Rivierprik, Gevlekte witsnuitlibel en een reeks van 

vleermuizensoorten. De vissoorten (Bittervoorn, Fint, Rivierprik) gebruiken de Schelde en zijrivieren 

als areaal, maar zijn niet kenmerkend voor het Galgenschoor. Kamsalamander en Gevlekte 

witsnuitlibel komt voornamelijk voor ter hoogte van de stroomopwaarts gelegen Sigmagebieden, ver 

verwijderd van het projectgebied. Ook Europese bever is een soort kenmerkend voor de meer 
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opwaarts gelegen gebieden. Er kan hier met andere woorden gesteld worden dat er geen 

versnippering of barrièrewerking zal plaatsvinden ten aanzien van deze soorten. Betekenisvolle 

effecten door versnippering of barrièrewerking zijn bijgevolg uitgesloten. 

11.9.7.4 Effecten op grondwaterhuishouding 

Tijdens de aanlegfase is grondbemaling vereist, 1) bij de proefsleuven en 2) tijdens de constructie zelf 

(zie § 11.4.1.6).  

Op basis van de berekeningen van de verwachte grondwaterverlaging (zie § 11.4.1.6), kan besloten 

worden dat grondwaterverlagingen slechts beperkt zullen optreden binnen het SBZ-H. Uit de 

berekeningen voor de aanlegfase blijkt immers dat een grondwaterverlaging van 5 tot maximaal 10 

centimeter zal optreden in een beperkte zone van het schor waar riet voorkomt. Dit blijft evenwel 

binnen de range van geobserveerde grondwaterstanden waarbij rietvegetaties voorkomen in het 

Galgenschoor. In zeer droge omstandigheden (bijvoorbeeld droge zomers) kan een beperkte en 

tijdelijke impact ontstaan, zonder dat hierbij sprake is van betekenisvolle effecten op langere termijn 

(langer dan 1 groeiseizoen).  Betekenisvolle effecten door verdroging op de aanwezige en tot doel 

gestelde habitats zijn bijgevolg uitgesloten. 

11.9.7.5 Lichthinder en visuele verstoring 

Visuele verstoring afkomstig van de aanleg- en de exploitatiefase van Project One zal, gelet op de 

afstand en de aanwezigheid van de Scheldedijk en vegetatie (dicht opgaand riet) in het Galgenschoor 

niet optreden. Met andere woorden, beweging van machines, personeel, … tijdens de 

vegetatieverwijdering en constructie zullen niet zichtbaar zijn in de faunistisch belangrijke zones in het 

Galgenschoor (slik/schor/riet) en niet leiden tot lichthinder en visuele verstoring.  

Omwille van de afstand tot het Galgenschoor en de aanwezigheid van de Scheldelaan tussen het 

projectgebied en het Galgenschoor, wordt de impact inzake lichthinder als niet betekenisvol 

beoordeeld. Zoals hiervoor reeds beschreven, moeten wel “de principes van goed verlichten” worden 

toegepast. Indien hiermee wordt rekening gehouden, wordt er ook ter hoogte van het Galgenschoor 

en de Schelde geen bijkomende lichtverstoring verwacht. 

Er worden met andere woorden als gevolg van visuele verstoring en lichthinder geen betekenisvolle 

effecten verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen van de voorkomende soorten en de 

natuurlijke kenmerken van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied Galgenschoor. 

11.9.7.6 Verzurende en vermestende deposities 

Momenteel is er een overschrijding van circa 7-8 kg N/ha.j op basis van de 

Stikstofoverschrijdingskaart (ANB33) voor het meest kritische habitat in het Galgenschoor, 6510 (KDW 

6510 = 23 kg N/ha.j versus actuele depositie circa 30kg N/ha.j). Het managementplan voor het gebied 

Zeeschelde Sigma (Documentnr. Natura2000_0000336, https://natura2000.vlaanderen.be) omvat 

eveneens de beheerplannen voor het Natura2000-gebied BE2300006 waarvan het Galgenschoor 

deel uitmaakt. Atmosferische depositie van stikstof wordt echter niet aangehaald als kritische factor 

voor de slikken- en schorrenhabitats in het Galgenschoor.  

Voor een literatuuroverzicht en theoretische beschouwing van de effecten van verzurende en 

vermestende deposities op vegetaties en de gebruikte methodiek wordt verwezen naar § 11.2.4 

Achtergrond vermestende en verzurende deposities. 

 

33 https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/eg3.1_pw_eutrofieringlucht_b4_nieuw.pdf 
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Voor een gedetailleerde bespreking van de effecten op Natura2000-habitats ten gevolge van 

verzurende en vermestende deposities wordt verwezen naar de respectievelijke delen onder § 

11.2.2.3, §11.4.1.5 en § 11.4.2.3. 

Met betrekking tot de detecteerbaarheid van actuele deposities in situ wordt opgemerkt (zie ook § 

11.4.2.3 en § 11.4.1.5): 

• De actuele deposities ten gevolge van het project zijn zodanig laag dat deze in de praktijk op het 

terrein niet kunnen worden gedetecteerd. De metingen van actuele vermestende deposities in situ 

door VMM hebben een meetfout van 5-10% (VMM 2015). Bijvoorbeeld, in het Galgenschoor ter 

hoogte van het projectgebied is de actuele depositie circa 30 kg N/ha.j. Rekening houdend met de 

minimale meetfout tot 5%, betekent dit dat de werkelijke depositie in de range tussen 27 en 33 

kg/ha.j zal liggen. Er is een foutmarge in de grootte-orde van 3 kg N/ha.j. Een eventueel 

bijkomende depositie van max 0,13 kg/ha.j of minder ten gevolge van het project zal bijgevolg in 

situ niet detecteerbaar zijn en is niet significant. 

• Actuele deposities vertonen jaarlijkse variaties, o.a. door schommelingen in de neerslag en 

verschillen in natte depositie. Deze schommelingen zijn groter dan de deposities ten gevolge van 

het project. 

• Dit blijkt ook uit Duits onderzoek waarbij vastgesteld werd dat deposities van minder dan 0,3 kg 

N/ha.j niet meer aantoonbaar zijn. Deposities van lager dan 0,3 kg N/ha.j zijn wetenschappelijk 

niet relevant en betekenisvol omdat er geen toekenningsrelatie is tussen dergelijke kleine 

deposities en een eventueel schadelijk gevolg (Redeker, Sellner & Dahs 2014, BASt rapport). 

Om te kunnen spreken van significante effecten dient een effect meetbaar en aantoonbaar te zijn. 

Alle habitatrichtlijngebieden zijn gelegen buiten de contour van 0,1 kg N/ha.j en bijgevolg ver buiten 

de contour van 0,3 kg N/ha.j, waarboven effecten nog kunnen aangetoond worden. 

In de onderstaande tabel worden de waargenomen deposities weergegeven voor de relevante 

habitats van het habitatrichtlijngebied die gelegen zijn binnen de contour van 0,01 kg N/ha.j. 

Tabel 11-33: Overzicht van de kritische depositiewaarden voor stikstof voor de voorkomende Europese 
habitattypes rondom het projectgebied (binnen de contour van 0,01 kg N/ha.j), met vermelding van de maximale 
bijdrage tijdens de aanlegfase (absolute waarden en % t.o.v. KDW). 

Natura-
2000  
habitat 

KDW 
vermestin
g 
(kg N/ha.j) 

Min. 
bijkomende 
depositie  
(kg N/ha.j) 

Max. 
bijkomende 
depositie  
(kg N/ha.j) 

Min. 
bijkomende 
depositie  
(% t.o.v. KDW) 

Max. 
bijkomende 
depositie  
(% t.o.v. KDW) 

Estuaria -

1130 

> 34  

(niet 

gevoelig) 

Aanlegfase: 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: 0,1 

Exploitatiefase: 0,1 

Aanlegfase: 0,03 

Exploitatiefase: 

0,03 

Aanlegfase: 0,29 

Exploitatiefase: 

0,29 

Laaggelege

n schraal 

grasland - 

6510 

23 

Aanlegfase: 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: 0,1 

Exploitatiefase: 0,1 

Aanlegfase: 0,05 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: 0,50 

Exploitatiefase: 

0,50 

 

Het habitat ‘1130-Estuaria’ dat slikken en schorren omvat, en gelegen is binnen het 

‘Habitatrichtlijngebied ‘Schelde en Durme estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' komt voor in 

de nabijheid van het projectgebied. Dit habitattype zal tijdens de aanleg- en exploitatiefase zeer lage 

stikstofdeposities ondergaan van minder dan 0,1 kg N/ha.j. Bovendien is dit habitattype tolerant voor 

vermestende depositie met kritische depositiewaarden van meer dan 34 kg N/ha.j (Van Dobben et al. 

2012). Voor dit habitattype worden geen betekenisvolle effecten verwacht. 

De actuele depositie ter hoogte van het Galgenschoor bedraagt momenteel circa 30 kg N/ha.j 

(VLOPS 2020). Ter hoogte van de Schelde dijk is er een bijkomende depositie van ca. 0,1-0,12 kg 



 

16 juli 2021 

 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

11-160 

N/ha.j. Dit is procentueel een zeer kleine bijkomende bijdrage (circa +0,33%) ten opzichte van de 

actuele depositie. 

Tijdens de aanlegfase wordt een zeer beperkte oppervlakte (ca. 5 000 m²) van het habitat ‘6510’ 

binnen het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde en Durme estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' 

beïnvloed door een stikstofdepositie van ca. 0,1 kg N/ha.j tijdens de duurtijd van de werken.  

De vaststelling dat een project een bijdrage in N-depositie levert op een reeds overbelast 

stikstofgevoelig habitat, is op zich geen aanleiding om te stellen dat het effect van deze bijdrage 

significant is (Raad van State, NL – 22/04/2020).  Het effect van het project dient passend beoordeeld 

te worden. 

Deze stikstofdeposities zijn zeer laag en zullen in de praktijk niet leiden tot betekenisvolle aantasting: 

in de praktijk kunnen dergelijke deposities via metingen niet aangetoond worden (zie hoger). 

Dergelijke minimale deposities leiden evenmin tot observeerbare veranderingen in de habitats.  

Er kan besloten worden dat de stikstofdeposities tijdens de aanleg- en exploitatiefase niet zullen 

leiden tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van het SBZ-gebied en dus het 

bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde en tot doel gestelde habitats in 

het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’, noch op 

de aangewezen soorten die voorkomen in deze habitats.  

Op andere habitatrichtlijngebieden worden geen effecten verwacht, vermits deze ver buiten de 

contouren voor stikstofdepositie liggen. 

11.9.8 Impact op SBZ-V ‘Kalmthoutse heide’ en SBZ-H 
‘Kalmthoutse heide’ 

Gelet op de ruime afstand zal er geen direct ruimtebeslag, lichthinder, impact op de 

waterhuishouding, visuele verstoring, versnippering en barrièrewerking en rustverstoring optreden ter 

hoogte van het SBZ-gebieden ‘Kalmthoutse heide’. 

11.9.8.1 Verzurende en vermestende deposities 

Momenteel is er een overschrijding tot meer dan 20 kg N/ha.j op basis van de 

Stikstofoverschrijdingskaart (ANB). Overmatige stikstofdepositie wordt in het managementplan voor 

het gebied (Documentnr. Natura2000_0000332, ) gezien als een belangrijke factor in de aantasting 

van habitats en soorten en er dienen hiervoor prioritaire inspanningen geleverd te worden. 

Met betrekking tot de aanwezigheid van gevoelige habitats wordt verwezen naar de 

effectbesprekingen van vermestende/verzurende deposities  (§ 11.8.3.4). 

Op de onderstaande figuren wordt de ligging van het Habitatrichtlijngebied ‘Kalmthoutse heide’ 

weergegeven ten opzichte van de contouren stikstofdepositie (kg N/ha.j) tijdens de aanlegfase en 

exploitatiefase. 
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Figuur 11-61: Ligging van het Habitatrichtlijngebied ‘Kalmthoutse heide’ ten opzichte van de contouren voor 
stikstofdepositie tijdens de aanlegfase (boven) en exploitatiefase (onder). Waarden in kg N/ha.j 

 

De actuele range van stikstofdeposities bedragen tussen 20 en 31 kg N/ha.j (VLOPS 2020) in de 

Kalmthoutse heide. De depositie-bijdragen van IOB activiteiten in de exploitatiefase ter hoogte van de 

Kalmthoutse heide liggen tussen 0,01 en 0,05 kg N/ha.j tijdens de exploitatiefase. Dit betekent dat de 

bijkomende deposities procentueel zeer klein zijn ten opzichte van de actuele deposities (tussen 0,03 

en 0,25 %). 
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Tijdens de aanlegfase is het Habitatrichtlijngebied ‘Kalmthoutse heide’ ver buiten de depositiecontour 

van 0,1 kg N/ha.j gelegen. De deposities ter hoogte van de Kalmthoutse heide liggen tussen 0,01 en 

0,05 kg N/ha.j tijdens de exploitatiefase.  

Dit is beneden de de minimis drempel van 0,08 kg N/ha.j , zijnde de 1% drempel voor het meest 
gevoelige habitat in het SBZ-gebied (habitat 3130 met KDW 8 kg N/ha.j – cfr. Ministeriële instructie 
KZD 13620, 02/05/2021). Dit wordt voorgesteld op bovenstaande figuur.  

De aangemelde habitats 2310, 3130, 3150, 3160, 9120, 2330, 4010, 4030, 7140, 7150, 9190 hebben 

allen een zeer lage bijkomende stikstofdepositie van minder dan 0,08 kg N/ha.j. Op de onderstaande 

tabel wordt hiervan een overzicht gegeven. 

Tabel 11-34: Overzicht van de kritische depositiewaarden voor stikstof voor de voorkomende Europese 
habitatypes  in de Kalmthoutse heide (binnen de contour van 0,01 kg N/ha.j), met vermelding van de maximale 
bijdrage tijdens de aanlegfase en exploitatiefase  (absolute waarden en % t.o.v. KDW). 

Natura-
2000  
habitat 

KDW 
vermesting 
(kg N/ha.j) 

Min. 
bijkomende 
depositie  
(kg N/ha.j) 

Max. 
bijkomende 
depositie  
(kg N/ha.j) 

Min. 
bijkomende 
depositie  
(% t.o.v. KDW) 

Max. 
bijkomende 
depositie  
(% t.o.v. KDW) 

4030 15 Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,07 

Exploitatiefase: 

0,07 

Aanlegfase: < 0,07 

Exploitatiefase: 

0,33 

2310 15 Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,07 

Exploitatiefase: 

0,07 

Aanlegfase: < 0,07 

Exploitatiefase: 

0,33 

9120 20 Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,05 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,05 

Exploitatiefase: 

0,25 

2330 10 Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,1 

Exploitatiefase: 0,1 

Aanlegfase: < 0,1 

Exploitatiefase: 0,5 

9190 15 Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

7150 20 Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,05 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,05 

Exploitatiefase: 

0,25 

4010 17 Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,06 

Exploitatiefase: 

0,06 

Aanlegfase: < 0,06 

Exploitatiefase: 

0,29 

7140 17 Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,06 

Exploitatiefase: 

0,06 

Aanlegfase: < 0,06 

Exploitatiefase: 

0,29 

3130 8 Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,13 

Exploitatiefase: 

0,13 

Aanlegfase: < 0,13 

Exploitatiefase: 

0,62 

3150 30 Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,03 

Exploitatiefase: 

0,03 

Aanlegfase: < 0,03 

Exploitatiefase: 

0,17 
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Natura-
2000  
habitat 

KDW 
vermesting 
(kg N/ha.j) 

Min. 
bijkomende 
depositie  
(kg N/ha.j) 

Max. 
bijkomende 
depositie  
(kg N/ha.j) 

Min. 
bijkomende 
depositie  
(% t.o.v. KDW) 

Max. 
bijkomende 
depositie  
(% t.o.v. KDW) 

3160 10 Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,01 

Aanlegfase: < 0,01 

Exploitatiefase: 

0,05 

Aanlegfase: < 0,1 

Exploitatiefase: 0,1 

Aanlegfase: < 0,1 

Exploitatiefase: 0,5 

 

Deze stikstofdeposities zijn zeer laag en zullen in de praktijk niet leiden tot betekenisvolle aantasting: 

in de praktijk kunnen dergelijke minimale deposities via metingen niet aangetoond of gemeten worden 

(zie hoger). Dergelijke deposities leiden evenmin tot observeerbare veranderingen in de habitats.  

Volgens de Ministeriële instructie van 2 mei 2021 is de opmaak van een passende beoordeling 

omwille van vermestende en verzurende deposities niet vereist daar dit beneden de de minimis 

drempel van 0,08 N/ha.j blijft. De passende beoordeling wordt op wetenschappelijke basis opgemaakt 

om aan te tonen dat betekenisvolle effecten kunnen uitgesloten worden daar deze lager zijn dan wat 

wetenschappelijk meetbaar en aantoonbaar is. 

Momenteel zijn er in dit SBZ-gebied reeds te hoge verzurende en vermestende deposities aanwezig 

(zie managementplan Natura2000 1.0, Natura2000_0000332). Echter, rekening houdende met de 

huidige hoge deposities brengt de zeer beperkte bijkomende depositie door het project het toekomstig 

behalen van de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar, rekening houdend met de voorziene 

dalende stikstofdeposities door beleidsmaatregelen in het Luchtbeleidsplan 2030. 

De vaststelling dat een project een bijdrage in N-depositie levert op een reeds overbelast 

stikstofgevoelig habitat, is op zich geen aanleiding om te stellen dat het effect van deze bijdrage 

significant is (Raad van State, NL – 22/04/2020).  Het effect van het project dient passend beoordeeld 

te worden. 

Het maatregelenpakket in het Luchtbeleidsplan 2030 voor Vlaanderen omvat reductiedoelstellingen 

voor stikstofemissies en de implementatie ervan zal leiden tot een bijkomende daling van de 

vermestende en verzurende depositie. Het voorliggende project zal deze dalende trend van de 

emissies niet impacteren. Hierdoor zijn er voldoende garanties om de langetermijndoelstelling in 

verband met het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied tegen 2050 niet in het 

gedrang te brengen. 

Er kan besloten worden dat de verzurende en vermestende stikstofdeposities tijdens de aanleg- en 

exploitatiefase niet zullen leiden tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van 

het SBZ-gebied Kalmthoutse heide en niet zullen leiden tot een betekenisvolle aantasting van het 

bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde en tot doel gestelde habitats en 

de aangewezen soorten die voorkomen in deze habitats. 

11.9.9 Conclusie 

In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied is het SBZ-V ‘Schorren en polders van de 

Beneden-Schelde’ en SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 

gelegen. Op ruimere afstand van het projectgebied is het SBZ-V ‘Kalmthoutse heide’ en SBZ-H 

‘Kalmthoutse heide’ gelegen. 

De conclusie is dat het voorliggende project niet zal leiden tot een betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van deze Speciale beschermingsgebieden en dus geen invloed zal hebben op 

het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde en tot doel gestelde habitats 

en soorten in deze speciale beschermingszones. 
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11.10 Passende beoordeling Natura 2000 en toets aan Bijlage IV 
soorten van de Habitatrichtlijn (Nederland) 

11.10.1 Inleiding 

Voor een uitgebreide beschrijving van het project en de verschillende fasen wordt verwezen naar 

Hoofdstuk 3 Projectbeschrijving. 

Voor een literatuuroverzicht en theoretische beschouwing van de effecten van verzurende en 

vermestende deposities op vegetaties en de gebruikte methodiek wordt verwezen naar § 11.2.4 

Achtergrond vermestende en verzurende deposities. 

Het voorliggende project, met de verschillende onderliggende fasen, is gelegen nabij Nederland. 

Binnen de mogelijke invloedsfeer van het project zijn in Nederland verschillende Natura 2000-

gebieden gelegen: 

• SBZ-H en SBZ-V ‘Westerschelde en Saeftinghe’ (kortste afstand ca. 4 km); 

• SBZ-H en SBZ-V ‘Brabantse Wal (kortste afstand ca. 4,2 km). 

In de voorliggende passende beoordeling wordt de impact van het voorliggende project op deze 

gebieden onderzocht. Volgende effectgroepen zullen omwille van de projectkenmerken en de afstand 

tot de hiervoor vermelden gebieden, niet optreden: 

• direct ruimtebeslag; 

• visuele hinder en lichtverstoring; 

• rustverstoring; 

• versnippering en barrièrewerking. 

11.10.2 Situering van het project t.o.v. de speciale 
beschermingszones in Nederland 

11.10.2.1 Relevante Natura 2000-gebieden in Nederland 

Op volgende figuur worden de relevante Natura 2000-gebieden in Nederland weergegeven:  

• SBZ-H en SBZ-V ‘Westerschelde en Saeftinghe’ (kortste afstand ca. 4 km); 

• SBZ-H en SBZ-V ‘Brabantse Wal (kortste afstand ca. 4,2 km). 
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Figuur 11-62: Natura2000-gebieden in Nederland (geel) 

11.10.2.2 Westerschelde en Saeftinghe 

Op Nederlands grondgebied, ten noord(westen) van het projectgebied, ligt het Habitatrichtlijngebied 

‘Westerschelde en Saeftinghe’ gelegen. Dit is eveneens aangeduid als Vogelrichtlijngebied en 

Ramsargebied. De kortste afstand tot het projectgebied bedraagt 4 kilometer. 

De Westerschelde is de zuidelijke tak in het oorspronkelijke mondingsgebied van de rivier de 

Schelde. Het is de enige zeetak in de Delta waar nu nog sprake is van een estuarium met open 

verbinding naar zee. Het betreft een zeer dynamisch gebied, mede door de trechtervorm ervan, 

waarin het getijverschil naar achteren erg groot wordt. Het estuarium bestaat uit diepe en ondiepe 

wateren, bij eb droogvallende zand- en slikplaten en schorren. Onder de schorren langs de 

Westerschelde bevindt zich het grootste schorrengebied van ons land: het Verdronken Land van 

Saeftinghe. Door het grote getijverschil bevat het Verdronken Land van Saeftinghe zeer hoge 

oeverwallen en brede geulen. Buitengaats ligt de verzande slufter van de Verdronken Zwarte Polder 

nog in het gebied. In het mondingsgebied is verder nog sprake van duinvorming bij Rammekenshoek, 

de Kaloot en op de Hooge Platen. Binnendijks liggen een aantal gebieden met aan het estuarium 

gekoppelde natuur: Rammekenshoek, Inlaag 1887, Bathse Kreek, Inlaag Hoofdplaat en Herdijkte 

Zwarte Polder. Het gebied heeft een oppervlakte van 44 052 ha en bestaat grotendeels uit 

overlappende gebieden die zowel door de Vogel- en Habitatrichtlijn beschermd zijn. Kleinere stukken 

zijn enkel beschermd door de Habitatrichtlijn. Het gebied is gelegen binnen de provincie Zeeland. Het 

gebied sluit aan op het Natura 2000-gebied op Vlaams grondgebied, namelijk het SBZ-V Schorren en 

polders van de Beneden-Schelde’ en het SBZ-H ‘Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse 

grens tot Gent’. 

Voor een oplijsting van de habitats en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen en 

wat de instandhoudingsdoelstellingen in het gebied zijn, wordt verwezen naar volgende link: 
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https://www.natura2000.nl/gebieden/zeeland/westerschelde-saeftinghe/westerschelde-

saeftinghedoelstelling.  

11.10.2.3 Brabantse Wal 

Op ca. 4,2 km ten noordwesten van het projectgebied ligt het Habitatrichtlijngebied ‘Brabantse Wal’. 

Dit is eveneens aangeduid als Vogelrichtlijngebied. 

De Brabantse Wal bestaat uit diverse gebieden die op het grensgebied van het Brabantse hogere 

zandlandschap en de Zeeuwse kleilandschap van de delta liggen. Het meest westelijke deel van het 

Kempense Plateau eindigt hier in een hoge steilwand. Loodrecht op deze steilwand bevinden zich 

enkele beekdalen. Op de Brabantse wal komen meerdere stuifzandgebieden voor, behalve relatief 

recente stuifduinen betreft het hier ook veel oudere rivierduinen, die zijn ontstaan aan het einde van 

de laatste ijstijd. De Mattemburgh is een oud landgoed op de overgang van de Brabantse Wal naar 

de jonge zeeklei van de Oosterschelde.  

Door de gradiëntrijke ligging is er een grote biologische rijkdom. Op de Woensdrechtse Heide wordt 

stuifzand, naaldbos en gemengd bos aangetroffen. De Wouwse Plantage is een oud landgoed met 

gemengde bossen, landbouwgronden, een relict van een zandverstuiving en lange beukenlanen in de 

vorm van een ster. Zoomland is ontstaan uit vier zeventiende-eeuwse landgoederen. Het landgoed is 

opgebouwd uit gevarieerde gemengde bossen, wei- en bouwland, heide met eikenstrubben 

dichtgegroeid stuifzand en moeras. Kortenhoef bestaat uit natuurlijk bos en heidelandschap op 

voormalig landgoed. Het noordelijke deel van het landgoed Grote Meer bestaat uit licht 

geaccidenteerde zandgronden met daarop plantages van voornamelijk naaldhout met hier en daar 

stukjes landbouwgrond en enkele natuurlijke vennen: het Groote Meer, Kleine Meer en het 

Zwaluwmoer. De zuidelijke helft bestaat uit dennenbos, heide en zandverstuivingen. Het gebied heeft 

een oppervlakte van 4 874 ha en bestaat grotendeels uit gebied dat door de Vogelrichtlijn beschermd 

is. Een kleiner aandeel is eveneens door de Habitatrichtlijn beschermd. Het gebied is gelegen binnen 

de provincie Noord-Brabant. Ten noordoosten van dit gebied en aansluitend erop is op Vlaams 

grondgebied het SBZ ‘Kalmthoutse Heide’ gelegen. 

Voor een oplijsting van de habitats en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen en 

wat de instandhoudingsdoelstellingen in het gebied zijn, wordt verwezen naar volgende link: 

https://www.natura2000.nl/gebieden/noord-brabant/brabantse-wal/brabantse-wal-doelstelling. 

11.10.3 Criteria aanwijzing 

11.10.3.1 Habitattypes van bijlage I  

De SBZ-H ‘Westerschelde en Saeftinghe’ werd voorgesteld als habitatrichtlijngebied voor volgende 
habitats en soorten zoals vermeld in onderstaande tabellen. 

Tabel 11-35: Habitattypes van Bijlage I van de SBZ-H ‘Westerschelde en Saeftinghe’ 

Habitattype bijlage I Beschrijving 

H1110B Permanent overstroomde zandbanken 

H1130 Estuaria 

H1140B Slik- en zandplaten 

H1310A Zilte pionierbegroeiingen 

H1320  Slijkgrasvelden 

H1330A  Schorren en zilte graslanden 
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Habitattype bijlage I Beschrijving 

H2110 Embryonale duinen 

H2120 Witte duinen 

H2130A Grijze duinen 

H2160 Duindoornstruwelen 

H2190B Vochtige duinvalleien 

 

Tabel 11-36: Aangemelde soorten van de SBZ-H ‘Westerschelde en Saeftinghe’ 

Soorten Bijlage 

H1014 - Nauwe korfslak Bijlage IV 

H1095 – Zeeprik Bijlage IV 

H1099 – Rivierprik Bijlage IV 

H1103 – Fint Bijlage IV 

H1351 – Bruinvis Bijlage IV 

H1364 - Grijze zeehond Bijlage IV 

H1365 - Gewone zeehond Bijlage IV 

H1903 - Groenknolorchis Bijlage IV 

 

De SBZ-H ‘Brabantse Wal’ werd voorgesteld als habitatrichtlijngebied voor volgende habitats en 

soorten zoals vermeld in onderstaande tabellen. 

Tabel 11-37: Habitattypes van Bijlage I van de SBZ-H ‘Brabantse Wal’ 

Habitattype bijlage I Beschrijving 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 

H2330 Zandverstuivingen 

H3130 Zwakgebufferde vennen 

H3160 Zure vennen 

H4010A Vochtige heiden 

H4030 Droge heiden 
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Tabel 11-38 Soorten van bijlage II en IV van de SBZ-H ‘Brabantse Wal’ 

Soorten Bijlage 

Kamsalamander Bijlage II en IV 

Drijvende waterweegbree Bijlage II en IV 

11.10.3.2 Huidige situatie en instandhoudingsdoelstellingen (IHDs) 

In onderstaand gedeelte wordt de specifieke context inzake vermestende en verzurende deposities 

van de SBZ-H gebieden ‘Brabantse Wal’ en ‘Westerschelde & Saeftinghe’ besproken.  

11.10.3.2.1 Brabantse Wal 

De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op het rapport ‘Gebiedsanalyse Brabantse Wal (128). 

Programma Aanpak Stikstof (PAS). Provincie Noord-Brabant. Versie 15-12-2017. 

Tabel 11-39 Toestand en IHDs voor de aangemelde habitats in de Brabantse Wal. 

Habitattype
IHD 
Oppervlakte

IHD 
Kwaliteit

Huidige situatie 
(oppervlakte - 
ha) 

Huidige 
situatie 
(kwaliteit) 

Huidige 
trend 
(oppervlakte 
- ha) 

Kwaliteit 
habitat 

(goed, 
gemiddeld, 
aangetast) 

H2310 + + 
58,96  

+ 1,99 in zoekgebied 
Goed + +/- 

H2330 + + 10,25 
Nog niet 

optimaal 
+ +/- 

H3130 + + 
13,42+1,32 in 

zoekgebied 

Nog niet 

optimaal 
- - 

H3160 0 + 
7,31+1,45 in 

zoekgebied 
Matig 0 - 

H4010A + + 
19,11+1,99 in 

zoekgebied 

Goed tot 

vergrast 
+/- + 

H4030 + + 
18,04+1,03 

zoekgebied 
Goed 0 +/- 

IHD : + gunstige staat van instandhouding – slechte staat van instandhouding 

Trend : + gunstige trend – negatieve trend 0 standstill 

Zoekgebied: zone binnen het habitatrichtlijngebied waar het betreffende habitat mogelijk kan 

gerealiseerd worden. 
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Tabel 11-40: Toestand en IHDs voor de aangemelde soorten in de Brabantse Wal. 

Soort 
IHD 
Oppervlakte 

IHD 
Kwaliteit 

IHD 
Populatie 

Huidige 
situatie 
opp./kwal. 

Huidige 
trend 
opp./kwal. 

Huidige 
trend 
populatie 

Kamsalamander + + + 
Nog niet 

optimaal 
0 0 

Drijvende 

waterweegbree 
+ + + 

Nog niet 

optimaal 
0/+ 0 

11.10.3.2.2 Westerschelde en Saeftinghe 

De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op het rapport ‘Gebiedsanalyse Westerschelde en het 

verdronken land van Saeftinghe (122). Programma Aanpak Stikstof (PAS). Versie januari 2015. 

Habitats met * aangeduid zijn niet relevant vermits op zeer grote afstand gelegen, buiten de 

invloedsfeer van het project. 

Tabel 11-41: Toestand en IHDs voor de aangemelde habitats in het Habitatrichtlijngebied ‘Westerschelde en 
Saeftinghe’. 

Habitattype
IHD 
Oppervlakte

IHD 
Kwaliteit 

Nota 

H1110B* = = 
Niet 

stikstofgevoelig

H1130 > > 
Niet 

stikstofgevoelig

H1310A > =  

H1310B = =  

H1320 = =  

H1330A > >  

H1330B = =  

H2110* = =  

H2120* = =  

H2130A* = =  

H2160* = =  

H2190B* = =  

Legende: ‘=’ behoud ‘>’ toename 

De aangemelde soort Groenknolorchis is niet relevant hier vermits deze voorkomt in duinhabitats 

(buiten de invloedsfeer van het project). 



 

16 juli 2021 

 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

11-170 

11.10.4 Beschrijving en beoordeling effecten 

11.10.4.1 Impact op de (grond)waterhuishouding 

Tijdens de aanlegfase is grondbemaling vereist. Gelet op de ruime afstand tot de meest nabije 

Habitatrichtlijngebieden in Nederland, en gelet op de modelberekeningen van grondwaterverlaging 

(zie Hoofdstuk 9 Water), kan besloten worden dat grondwaterverlagingen niet zullen optreden voor 

deze gebieden en effecten op habitats zullen bijgevolg afwezig blijven. Uit de berekeningen blijkt 

immers dat de 0-contour34 van 5 cm grondwaterverlaging in de onmiddellijke buurt van het 

projectgebied blijft. Er wordt geen meetbare grondwaterverlaging ter hoogte van de Brabantse Wal 

verwacht. Significant negatieve effecten door verdroging op de aanwezige en tot doel gestelde 

habitats zijn bijgevolg uitgesloten. 

11.10.4.2 Verzurende en vermestende deposities 

Algemeen: evolutie stikstofdepositie in Nederland 

De totale stikstofdepositie is in Nederland na 1950 tot aan het eind van de jaren tachtig van de vorige 

eeuw door de groei van de intensieve veehouderij en het gebruik van fossiele brandstoffen sterk 

gestegen. De landelijk gemiddelde stikstofdepositie bedroeg in 1990 ruim 2 700 mol (~37,8 kg N) 

stikstof per ha per jaar en is sindsdien geleidelijk gedaald tot ruim 1 700 mol stikstof per ha in 2016. 

De daling is de laatste jaren afgevlakt. Dit komt onder andere doordat de ammoniakuitstoot sindsdien 

niet meer daalt. De afgelopen vier decennia is ammoniak de overheersende vorm (> 75 %) van 

stikstofdepositie in Nederlandse natuurterreinen (De Haan et al. 2008). 

Volgens het rapport 'Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen Nederland - rapportage-2017' 

(Smeets et al. 2017 ) zal de totale uitstoot en daardoor ook de depositie van stikstof in de toekomst 

weer verder afnemen. De daling in stikstofdepositie in de periode 1990-2016 is het gevolg van lagere 

emissies van zowel stikstofoxiden als van ammoniak. De emissie van stikstofoxiden in Nederland 

daalde sinds 1990 met ca. 65%. Deze daling is het resultaat van maatregelen bij het verkeer (o.a. 

invoering katalysator), bij de industrie en in de energiesector. 

De ammoniakemissie door landbouw in Nederland is sinds 1990 met naar schatting 70% gedaald. 

Deze emissiedaling is het gevolg van maatregelen zoals verbeterde voersamenstelling, het gebruik 

van emissiearme stallen, het afdekken van mestsilo's en het direct onderwerken van mest bij de 

aanwending. In de periode 2005-2016 lijkt de totale stikstofdepositie (N-totaal) gedaald, echter deze 

daling is niet statistisch significant. Over deze periode is de depositie van ammoniak niet, maar de 

depositie van geoxideerd stikstof wel gedaald. Door meteorologische omstandigheden kunnen van 

jaar tot jaar variaties in de depositie optreden in de orde van grootte van 10%. 

Algemeen: Luchtbeleidsplan Vlaanderen  

In verband met vermestende en verzurende deposities vanuit Vlaanderen naar Nederland is het 

Luchtbeleidsplan 2030 ook relevant. Op 25 oktober 2019 heeft de Vlaamse Regering het 

Luchtbeleidsplan 2030 definitief goedgekeurd. Dit Plan bevat maatregelen om de luchtverontreiniging 

in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het 

leefmilieu verder te verminderen. Het Luchtbeleidsplan 2030 bevat een strategie om NOx en NH3 te 

reduceren. Project One onderschrijft en implementeert deze strategie. Het maatregelenpakket in het 

Luchtbeleidsplan 2030 zal leiden tot een bijkomende daling van de vermestende en verzurende 

depositie. Dit zal ook in de aangrenzende regio’s in Nederland merkbaar zijn, waaronder de 

Brabantse Wal en andere Natura2000-gebieden. 

PAS gebiedsanalyse  

Voor het SBZ ‘Westerschelde en Saeftinghe’ geldt dat momenteel geen met stikstof overbelaste 

habitats voorkomen (bron: PAS-gebiedsanalyse Westerschelde en het Verdronken Land van 

Saeftinghe - 122).  

 

34 De 0-contour bedraagt hier 5 cm. Grondwatertafeldalingen van minder dan 5 cm hebben geen effect meer. 
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Voor het SBZ ‘Brabantse Wal’ heeft een groot deel van de habitats momenteel een te hoge 

stikstofbelasting (bron: PAS-gebiedsanalyse Brabantse Wal – 128). Er is wel sprake van een dalende 

trend in de periode 2014-2020. In de periode 2021-2030 wordt deze dalende trends verdergezet. 

Desondanks blijven voor de habitats 2330, 3130, 3160, 4030, 2310, 4010 overschrijdingen van de 

KDW’s aanwezig. Deze afnemende belasting gekoppeld aan de uitvoering van de herstelmaatregelen 

zal, ondanks de voortdurende overbelasting van habitattypen, leiden tot het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen (bron: PAS-gebiedsanalyse Brabantse Wal – 128). 

Modellering 

De emissies tijdens de verschillende fases van het project werden berekend aan de hand van het 

AERIUS-model, zijnde het rekeninstrument voor de leefomgeving dat ondersteund wordt door de 

Nederlandse overheid (www.aerius.nl). De berekeningen zijn gebeurd voor de verschillende fases 

van het project: 

• Aanlegfase (gemiddelde over 3 jaar en 8 maand): hierbij is de gemiddelde depositie berekend over 

de duur van de aanlegfase; 

• Exploitatiefase: modellering van de deposities na volledige realisatie van het project. 

Aanlegfase 

Bij de berekening van de emissies wordt gerekend met de volgende aannames: 

• Er wordt gerekend met 21 dagen/maand en een variërend aantal werkingsuren per dag, 

afhankelijk van het type machine. Voor het brandstofverbruik wordt rekening gehouden met 70% 

van het maximale motorvermogen. De emissie worden berekend met emissiefactoren uit 

“EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Non-road mobile sources and 

machinery”. 

• Bij de berekening van de emissies van stikstof tijdens de aanlegfase werd rekening gehouden met 

het gebruik van dieselgeneratoren met lage emissies, als milderende maatregel. Hierbij kunnen de 

stikstofemissies significant beperkt worden. De aanlegfase heeft een duurtijd van ca. 3 jaar en 8 

maanden. 

• Het afvoeren van de teelaarde (30 cm) en aanvoeren van aanvulgrond zal hoofdzakelijk met 

schepen gebeuren. De scheepsemissies voor deze transporten met grote binnenschepen of 

duwkonvooien kan worden berekend met een emissiefactor van 0,36438 g NOx/ton.km. De 

scheepsemissies worden ingeschat op 213 kg NOx/km.  

Op basis van bovenstaande aannames wordt de emissie van de voornaamste polluenten ingeschat 

op  

199 237 ton CO2 en 97 ton NOx gespreid over de aanlegfase. 

Deze kwantificering is een modellering van de verwachte emissies op basis van de vermelde 

aannames. Deze modellering heeft als bedoeling de grootte-orde van de emissies in kaart te 

brengen. 

Op de onderstaande figuur worden de deposities weergegeven in mol N/ha.jaar.  
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Figuur 11-63: Berekende stikstofdeposities AERIUS-model ter hoogte van de Brabantse Wal en Westerschelde & 
Saeftinghe tijdens de aanlegfase. 

 

Op basis van het AERIUS-model werden volgende bijdragen aan de N-depositie berekend tijdens de 

aanlegfase: 

• Brabantse Wal: 

• Tot 0,010 kg N/ha.jaar (0,72 mol N/ha.jaar) ter hoogte van de landsgrens 

 

• Westerschelde en Saeftinghe: 

• Tot 0,018 kg N/ha.jaar (1,23 mol N/ha.jaar) ter hoogte van de landsgrens 

  

 

Lichtgeel < 0,05 molN/ha.jaar < 0,0007 kgN/ha.jaar 

Geel  0,05 – 1 molN/ha.jaar 0,0007 – 0,014 kgN/ha.jaar 

Oranje 1 – 3 molN/ha.jaar 0,014 – 0,042 kgN/ha.jaar 

Lichtgroen 3 – 5 molN/ha.jaar 0,042 – 0,070 kgN/ha.jaar 

Groen 5 – 7 molN/ha.jaar 0,070 – 0,098 kgN/ha.jaar 

Donkergroen 7 – 10 molN/ha.jaar 0,098 – 0,140 kgN/ha.jaar 

Lichtblauw 10 – 15 molN/ha.jaar 0,140 – 0,210 kgN/ha.jaar 
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Tabel 11-42: Overzicht van de relevante habitats binnen het SBZ-gebied ‘Brabantse Wal’, Kritische 
depositiewaarden (KDW) en berekende deposities t.h.v. de habitats tijdens de aanlegfase. 

Habitat 
KDW 

Vermesting 
kg N/ha/j kg N/ha/j 

% bijdrage t.o.v. 

KDW 

% bijdrage t.o.v. 

KDW 

  kg N/ha/j maximum gemiddeld maximum gemiddeld 

Lg13 15 0,00 0,00 0,01 0,00 

4030 (leefgebied) 15 0,00 0,00 0,01 0,00 

Lg09 14 0,00 0,00 0,01 0,00 

Lg14 20 0,00 0,00 0,01 0,00 

4030 15 0,00 0,00 0,01 0,00 

2310 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

9120 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2330 10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lg04 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

4010A 17 0,00 0,00 0,01 0,00 

3160 10 0,00 0,00 0,01 0,00 

3130 8 0,00 0,00 0,01 0,00 
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Tabel 11-43: Overzicht van de relevante habitats binnen het SBZ-gebieden ‘Westerschelde en Saeftinghe’ en de 
Kritische depositiewaarden (KDW) en berekende deposities t.h.v. de habitats tijdens de aanlegfase. 

Habitat 
KDW 

Vermesting 
kg N/ha/j kg N/ha/j 

% bijdrage t.o.v. 

KDW 

% bijdrage t.o.v. 

KDW 

  kg N/ha/j maximum gemiddeld maximum gemiddeld 

1330 22 0,02 0,00 0,01 0,00 

2160 28 0,01 0,00 0,01 0,00 

1310 23 0,01 0,00 0,01 0,00 

1320 23 0,01 0,00 0,01 0,00 

1310 21 0,01 0,00 0,01 0,00 

1330 22 0,01 0,00 0,00 0,00 

2110 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2190 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2120 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Wanneer deze waarden vergeleken worden met de KDW-waarden voor de relevante habitats in de 

‘Brabantse Wal’ (Tabel 11-42) en ‘Westerschelde en Saeftinghe’ (  
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Tabel 11-43), kan besloten worden dat deze waarden verwaarloosbaar klein zijn en in de praktijk niet 

kunnen gemeten of waargenomen worden als zichtbare veranderingen in de habitats.  

Met betrekking tot de detecteerbaarheid van actuele deposities in situ wordt opgemerkt (zie ook § 

11.4.2.3 en § 11.4.1.5): 

• De bepaling van de actuele depositie heeft een analytische meetfout van 5-10% (VMM 2015). 

• Er zijn jaarlijkse variaties in natte depositie ten gevolge van verschillen in neerslag, tot 10% (CLO 

2019). 

• Detectielimiet voor aantoonbare en meetbare effecten: uit Duits onderzoek (Redeker, Sellner, 

Dags 2014, BASt rapport) blijkt dat deposities van minder dan 0,3 kg N/ha.j niet meer aantoonbaar 

zijn. Deposities van lager dan 0,3 kg N/ha.j zijn wetenschappelijk niet relevant en betekenisvol, 

omdat er geen toekenningsrelatie is tussen dergelijke kleine deposities en het schadelijk gevolg.  

Om te kunnen spreken van significante effecten dient een effect meetbaar en aantoonbaar te zijn. 

Alle habitatrichtlijngebieden in Nederland zijn gelegen buiten de contour van 0,01 kg N/ha.j en 

bijgevolg ver buiten de contour van 0,3 kg N/ha.j, waarboven effecten nog wetenschappelijk 

aangetoond kunnen worden. (Redeker, Sellner, Dags 2014, BASt rapport). 

Bijkomend: Mouissie (2019) concludeert op basis van de onzekerheden in de berekening van de 

KDW en experimentele studies over dosis-effect relaties dat meetbare ecologische relevante effecten 

ten gevolge van stikstofdepositie kunnen optreden bij een toename van meer 0,98 kg N/ha/j (of 70 

mol N/ha/j). Experimentele veldstudies betreffen vaak langjarige studies naar effecten van toenames 

die vele honderden tot duizenden mol N/ha/jaar bedragen. Uit een analyse van een groot aantal 

veldstudies blijkt dat bij een depositie rond de kritische depositie van habitats het verlies van soorten 

op kan treden bij een structurele toename van ca. 0,28 kg N/ha/jaar (of 20 mol N/ha.j) of hoger. In 

sterk overbelaste situaties treedt (verder) soortenverlies op bij hogere toenames van 0,49 kg 

N/ha/jaar (35 mol N/ha.j) of meer. Habitats zijn dan ook gevoeliger voor een structurele toename in de 

depositie als de achtergronddepositie rond de KDW ligt (Caporn et al. 2016, Bobbink & Hettelingh 

2011). 

De maximale depositie in de Brabantse Wal bedraagt 0,0007 – 0,014 kg N/ha.j in de Brabantse Wal, 

in alle andere gebieden is de depositie lager. Het is duidelijk dat de depositiewaarden ten gevolge van 

de aanlegfase van het project in de Nederlandse habitatrichtlijngebieden ver onder de bovenvermelde 

waarde van 0,28 kg N/ha.j liggen (Mouissie 2019), en ver onder de bovenvermelde waarde van 0,3 kg 

N/ha.j (Redeker, Sellner, Dags 2014, BASt rapport), tijdelijk zijn en bijgevolg niet zullen leiden tot 

meetbare en waarneembare (of betekenisvolle) effecten op habitats en soorten. 

 

Dergelijke kleine toenames over een beperkte periode (aanlegfase) leiden niet tot meetbare 

verschillen in groeisnelheid van individuele planten, daar is de hoeveelheid beschikbare stikstof te 

klein voor. Er ontstaan geen meetbare verschuivingen in concurrentiepositie en ook geen 

veranderingen in de verhouding waarmee individuele soorten in de vegetatie voorkomen. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de kleine depositietoename tijdens de aanlegfase de kwaliteit van 

habitattypen en leefgebieden niet meetbaar aantast. 

De onderstaande grafiek geeft de prognose weer van de stikstofdeposities op het gebied Brabantse 

Wal tot 2030. De trend-data zijn afkomstig uit het rapport ‘128 Brabantse Wal gebiedsanalyse (2017). 

Op basis van deze data wordt de meetfout weergegeven voor in situ metingen (±10%, grijze band). 

De grafiek geeft ook de bijdrage van het project weer (worst case bijkomende depositie van 0,014 kg 

N/ha tijdens de aanlegfase, zwarte lijn). Op basis van de onderstaande figuur is duidelijk dat de 

bijkomende bijdrage van het project zeer laag is ten opzichte van de actuele depositie en zeer 

duidelijk binnen de foutenmarge van de metingen blijft (zwarte en gele lijnen zijn niet te 

onderscheiden).  

De bijkomende depositie tijdens de aanlegfase leidt ook niet tot een afzwakken of omkeren van de 

afnemende stikstofdeposities. Er kan besloten worden dat het realiseren van de instandhoudings-

doelstellingen op langere termijn (2030-2050) niet zullen gehypothekeerd worden door bijkomende 

stikstofdeposities ten gevolge van de aanlegfase.  
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Figuur 11-64: Prognose stikstofdeposities ter hoogte van de Brabantse Wal (data PAS analyse Brabantse Wal) 
met foutmarges op actuele deposities (±10%, grijze band) en bijkomende deposities ten gevolge van de 
aanlegfase van het project (2023-2025). 
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In de onderstaande tabel worden de actuele (2020) deposities (gemiddelde, over alle habitats) 

weergegeven voor de Natura2000-gebieden ‘Brabantse Wal’ en ‘Westerschelde en Saeftinghe’ in 

Nederland en vergeleken met de bijkomende depositie tijdens de aanlegfase ten gevolge van Project 

One (absoluut en procentueel). Dit kan beschouwd worden als de cumulatieve impact van de 

bestaande depositie met de aanlegfase van Project One.  

Tabel 11-44: Stikstofdepositie Natura2000-gebieden (aanlegfase) 

Gebied 
Actuele depositie 
(gemiddelde) 

Bijdrage project 

(gemiddelde) 

Bijdrage project 

(procentueel, 
gemiddelde) 

Brabantse Wal 
24,8 kg N/ha.j 
1 772 mol N/ha.j 

0,0007-0,014 kgN/ha.jaar 
0,05-1 mol N/ha.jaar  

0,006-0,12% 

Westerschelde en 
Saeftinghe 

12,15 kg N/ha.j 
868 mol N/ha.j 

0,0007-0,014 kgN/ha.jaar 
0,05-1 mol N/ha.jaar  

0,006-0,12% 

 

Uit de cijfers in de bovenstaande grafiek, blijkt dat het project slechts een te verwaarlozen tot zeer 

beperkt aandeel heeft in de actuele depositie op de Natura2000-gebieden ‘Brabantse Wal’ en 

‘Westerschelde en Saeftinghe’. 

Voor het SBZ ‘Westerschelde en Saeftinghe’ geldt dat momenteel geen met stikstof overbelaste 

habitats voorkomen (bron: PAS-gebiedsanalyse Westerschelde en het Verdronken Land van 

Saeftinghe - 122).  

Voor het SBZ ‘Brabantse Wal’ heeft een groot deel van de habitats momenteel een te hoge 

stikstofbelasting (bron: PAS-gebiedsanalyse Brabantse Wal – 128). Er is wel sprake van een dalende 

trend in de periode 2014-2020. In de periode 2021-2030 wordt deze dalende trends verdergezet. 

Desondanks blijven voor de habitats 2330, 3130, 3160, 4030, 2310, 4010 overschrijdingen van de 

KDW’s aanwezig. Deze afnemende belasting gekoppeld aan de uitvoering van de herstelmaatregelen 

zal, ondanks de voortdurende overbelasting van habitattypen, leiden tot het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen (bron: PAS-gebiedsanalyse Brabantse Wal – 128). 

De vaststelling dat een project een bijdrage in N-depositie levert op een reeds overbelast 

stikstofgevoelig habitat, is op zich geen aanleiding om te stellen dat het effect van deze bijdrage 

significant is (Raad van State, NL – 22/04/2020).  Het effect van het project dient passend beoordeeld 

te worden. 

Er kan besloten worden dat de stikstofdeposities tijdens de aanlegfase zeer laag zijn en niet zullen 

leiden tot een meetbare en aantoonbare aantasting van de natuurlijke kenmerken van het 

habitatrichtlijngebieden in Nederland.  

Ze zullen evenmin het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde en tot doel 

gestelde habitats, noch op de aangewezen soorten die voorkomen in deze habitats, in het gedrang 

brengen, rekening houdend met de dalende trend van stikstofbelasting en de herstelmaatregelen die 

voorzien worden in het SBZ ‘Brabantse Wal’.  
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Exploitatiefase 

Op de onderstaande figuur worden de verwachte deposities weergegeven in mol N/ha.jaar als gevolg 

van de activiteiten tijdens de exploitatiefase. De deposities worden weergegeven als gemiddelde en 

maximumwaarden, op basis van de AERIUS-output en -methodiek. 

 

Figuur 11-65: Berekening van stikstofdeposities in Nederlandse Natura2000 gebieden (AERIUS-model) tijdens 
de exploitatiefase 

  

Lichtgeel < 0,05 molN/ha.jaar < 0,0007 kgN/ha.jaar 

Geel  0,05 – 1 molN/ha.jaar 0,0007 – 0,014 kgN/ha.jaar 

Oranje 1 – 3 molN/ha.jaar 0,014 – 0,042 kgN/ha.jaar 

Lichtgroen 3 – 5 molN/ha.jaar 0,042 – 0,070 kgN/ha.jaar 

Groen 5 – 7 molN/ha.jaar 0,070 – 0,098 kgN/ha.jaar 

Donkergroen 7 – 10 molN/ha.jaar 0,098 – 0,140 kgN/ha.jaar 

Lichtblauw 10 – 15 molN/ha.jaar 0,140 – 0,210 kgN/ha.jaar 

Donkerblauw 15 – 20 molN/ha.jaar 0,210 – 0,280 kgN/ha.jaar 

paars  > 20 molN/ha.jaar > 0,280 kgN/ha.jaar 
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Tabel 11-45: Overzicht van de relevante habitats binnen het SBZ-gebied ‘Brabantse Wal’, Kritische 
depositiewaarden (KDW) en berekende deposities t.h.v. de habitats tijdens de exploitatiefase. 

Habitat 
KDW 

Vermesting 
kg N/ha/j kg N/ha/j 

% bijdrage t.o.v. 

KDW 

% bijdrage t.o.v. 

KDW 

  kg N/ha/j maximum gemiddeld maximum gemiddeld 

Lg13 15 0,12 0,07 0,82 0,44 

4030 (leefgebied) 15 0,12 0,05 0,81 0,35 

Lg09 14 0,11 0,04 0,80 0,32 

Lg14 20 0,10 0,04 0,49 0,21 

4030 15 0,07 0,04 0,48 0,27 

2310 15 0,07 0,04 0,45 0,26 

9120 20 0,07 0,04 0,33 0,19 

2330 10 0,06 0,04 0,65 0,38 

Lg04 17 0,06 0,03 0,35 0,20 

4010A 17 0,05 0,03 0,31 0,19 

3160 10 0,05 0,03 0,52 0,29 

3130 8 0,05 0,03 0,59 0,33 

 

Tabel 11-46: Overzicht van de relevante habitats binnen het SBZ-gebieden ‘Westerschelde en Saeftinghe’ en de 
Kritische depositiewaarden (KDW) en berekende deposities t.h.v. de habitats tijdens de aanlegfase. 

Habitat 
KDW 

Vermesting 
kg N/ha/j kg N/ha/j 

% bijdrage t.o.v. 

KDW 

% bijdrage t.o.v. 

KDW 

  kg N/ha/j maximum gemiddeld maximum gemiddeld 

1330 22 0,02 0,01 0,08 0,04 

2160 28 0,01 0,00 0,05 0,01 

1310 23 0,01 0,00 0,06 0,02 

1320 23 0,01 0,01 0,05 0,02 

1310 21 0,01 0,01 0,04 0,04 

1330 22 0,01 0,00 0,04 0,01 



 

16 juli 2021 

 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

11-180 

Habitat 
KDW 

Vermesting 
kg N/ha/j kg N/ha/j 

% bijdrage t.o.v. 

KDW 

% bijdrage t.o.v. 

KDW 

  kg N/ha/j maximum gemiddeld maximum gemiddeld 

2110 20 0,00 0,00 0,02 0,01 

2190 20 0,00 0,00 0,01 0,01 

2120 20 0,00 0,00 0,01 0,01 

 

Met betrekking tot de detecteerbaarheid van actuele deposities in situ wordt opgemerkt (zie ook § 

11.4.2.3 en § 11.4.1.5): 

• De actuele deposities ten gevolge van het project zijn zodanig laag dat deze in de praktijk op het 

terrein niet kunnen worden gedetecteerd. De metingen van actuele vermestende deposities in situ 

door VMM hebben een meetfout van 5-10% (VMM 2015). Bijvoorbeeld, ter hoogte van de 

Brabantse wal is de actuele depositie gemiddeld 24,8 kg N/ha.j. Rekening houdend met een 

meetfout tot 10%, betekent dit een depositie in de range van 22,3 tot 27,28 kg/ha.j en een 

foutmarge van 2,48 kg N/ha.j. Een eventueel bijkomende depositie van max 0,12 kg/ha.j of minder 

ten gevolge van het project zal bijgevolg in situ niet detecteerbaar zijn en is niet significant.  

• Actuele deposities vertonen jaarlijkse variaties, o.a. door schommelingen in de neerslag en 

verschillen in natte depositie (CLO 2019). Deze schommelingen zijn groter dan de deposities ten 

gevolge van het project.  

• Dit blijkt ook uit Duits onderzoek waarbij vastgesteld werd dat deposities van minder dan 0,3 kg 

N/ha.j niet meer aantoonbaar zijn. Deposities van lager dan 0,3 kg N/ha.j zijn wetenschappelijk 

niet relevant en betekenisvol omdat er geen toekenningsrelatie is tussen dergelijke kleine 

deposities en een eventueel schadelijk gevolg (Redeker, Sellner & Dahs 2014, BASt rapport).Om 

te kunnen spreken van significante effecten dient een effect meetbaar en aantoonbaar te zijn. Alle 

habitatrichtlijngebieden in Nederland zijn gelegen buiten de contour van 0, 1 kg N/ha.j en bijgevolg 

ver buiten de contour van 0,3 kg N/ha.j, waarboven effecten nog kunnen aangetoond worden. 

 

Bijkomend: Mouissie (2019) concludeert op basis van de onzekerheden in de berekening van de 

KDW en experimentele studies over dosis-effect relaties dat meetbare ecologische relevante effecten 

ten gevolge van stikstofdepositie kunnen optreden bij een toename van meer 0,98 kg N/ha/j (of 70 

mol N/ha/j). Experimentele veldstudies betreffen vaak langjarige studies naar effecten van toenames 

die vele honderden tot duizenden mol N/ha/jaar bedragen. Uit een analyse van een groot aantal 

veldstudies blijkt dat bij een depositie rond de kritische depositie van habitats het verlies van soorten 

op kan treden bij een structurele toename van ca. 0,28 kg N/ha/jaar (of 20 mol N/ha.j) of hoger. In 

sterk overbelaste situaties treedt (verder) soortenverlies op bij hogere toenames van 0,49 kg 

N/ha/jaar (35 mol N/ha.j) of meer. Habitats zijn dan ook gevoeliger voor een structurele toename in de 

depositie als de achtergronddepositie rond de KDW ligt (Caporn et al. 2016, Bobbink & Hettelingh 

2011).  

 

De maximale depositie tijdens de exploitatiefase bedraagt 0,098–0,120 kg N/ha.jaar in de Brabantse 

Wal en gemiddeld 0,042 – 0,070 kg N/ha.j. In alle andere gebieden is de depositie veel lager. Het is 

duidelijk dat de depositiewaarden ten gevolge van de exploitatiefase van het project in de 

Nederlandse habitatrichtlijngebieden ver onder de bovenvermelde waarde van 0,28 kg N/ha.j liggen 

en bijgevolg niet zullen leiden tot meetbare en waarneembare effecten op habitats en soorten. 

 

Dergelijke kleine toenames tijdens de exploitatiefase leiden niet tot meetbare verschillen in 

groeisnelheid van individuele planten, daar is de hoeveelheid beschikbare stikstof te klein voor. Er 

ontstaan geen meetbare verschuivingen in concurrentiepositie en ook geen veranderingen in de 

verhouding waarmee individuele soorten in de vegetatie voorkomen. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat de kleine depositietoename tijdens de exploitatiefase de kwaliteit van habitattypen en 
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leefgebieden op zich niet leidt tot meetbare of observeerbare veranderingen of aantastingen, en 

bijgevolg geen betekenisvolle effecten genereert. 

 

Met betrekking tot de evolutie van stikstof in Nederland en Nederlandse Natura2000-gebieden wordt 

bijkomend opgemerkt: 

• De onderstaande grafiek geeft de prognose weer van de stikstofdeposities op het gebied 

Brabantse Wal tot 2030. De trend-data zijn afkomstig uit het rapport ‘128 Brabantse Wal 

gebiedsanalyse (2017). De prognoses voor dit gebied zijn illustratief en bij uitbreiding toepasbaar 

op de andere Natura2000-gebieden in Nederland. Op basis van deze data wordt de meetfout 

weergegeven voor in situ metingen (±10%, groene en blauwe lijn). De grafiek geeft ook de 

bijdrage van het project weer (worst case bijkomende depositie van 0,140 kg N/ha tijdens de 

exploitatiefase, zwarte lijn). Er wordt opgemerkt dat deze depositie een worst case aanname is 

(maximale deposities ter hoogte van de grens België-Nederland). Gemiddeld zijn de deposities 

lager (grootte-orde 0,070-0,098 kg N/ha.j, zie Figuur 11-65). Op basis van de onderstaande figuur 

is duidelijk dat de bijkomende bijdrage van het project zeer laag is ten opzichte van de actuele 

deposities. De bijkomende depositie tijdens de aanlegfase leidt ook niet tot een afzwakken of 

omkeren van de trend van afnemende stikstofdeposities. Er kan besloten worden dat het 

realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen op langere termijn (2030-2050) niet zullen 

gehypothekeerd worden door bijkomende stikstofdeposities ten gevolge van de aanlegfase. Voor 

alle andere Habitatrichtlijngebieden in Nederland geldt dezelfde conclusie, daar de deposities nog 

veel lager zijn. 

 

 
Figuur 11-66 Prognose stikstofdeposities ter hoogte van de Brabantse Wal (data PAS analyse Brabantse Wal) 
met foutmarges op actuele deposities (±10%, grijze band) en bijkomende deposities ten gevolge van de 
exploitatiefase (na 2025). 

 

Deze stikstofdeposities tijdens de exploitatiefase zijn zeer laag en zullen in de praktijk niet leiden tot 

meetbare en aantoonbare effecten: in de praktijk kunnen dergelijke deposities via metingen niet 

aangetoond of gemeten worden. Dergelijke deposities leiden evenmin tot observeerbare 

veranderingen in de habitats.  

Er kan besloten worden dat de verzurende en vermestende stikstofdeposities tijdens de 

exploitatiefase niet zullen leiden tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van 

het habitatrichtlijngebieden in Nederland en dus het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen 
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van de aangemelde en tot doel gestelde habitats, noch op de aangewezen soorten die voorkomen in 

deze habitats. 

Cumulatieve impact van de bestaande stikstofdepositie en exploitatiefase Project One 

In de onderstaande tabel worden de actuele (2020) deposities (gemiddelde, over alle habitats) 

weergegeven voor de Natura2000-gebieden ‘Brabantse Wal’ en ‘Westerschelde en Saeftinghe’ in 

Nederland en vergeleken met de bijkomende depositie tijdens de exploitatiefase ten gevolge van 

Project One (absoluut en procentueel).  

Tabel 11-47: Stikstofdepositie Natura2000-gebieden (exploitatiefase) 

Gebied 
Actuele depositie 
(gemiddelde) 

Bijdrage project 

(gemiddelde) 

Bijdrage project 

(procentueel, 
gemiddelde) 

Brabantse Wal 
24,8 kg N/ha.j 
1772 mol N/ha.j 

0,070-0,098 kg N/ha.j 
3-5 mol N/ha.j 

0,17-0,28 % 

Westerschelde en Saeftinghe
12,15 kg N/ha.j 
868 mol N/ha.j 

0,0007-0,014 kgN/ha.jaar 
0,05-1 mol N/ha.jaar  

0,006-0,12% 

 

 

Uit de cijfers in de bovenstaande grafiek, blijkt dat het project slechts een zeer beperkt aandeel heeft 

in de actuele depositie op de Natura2000-gebieden ‘Brabantse Wal’ en ‘Westerschelde en 

Saeftinghe’. De vaststelling dat een project een bijdrage in N-depositie levert op een reeds overbelast 

stikstofgevoelig habitat, is op zich geen aanleiding om te stellen dat het effect van deze bijdrage 

significant is (Raad van State, NL – 22/04/2020).  Het effect van het project dient steeds passend 

beoordeeld te worden, wat via deze analyse is gebeurd. 

Besluit verzurende en vermestende deposities 

Voor het SBZ ‘Westerschelde en Saeftinghe’ geldt dat momenteel geen met stikstof overbelaste 

habitats voorkomen, en de zeer beperkte bijdrage van het project tijdens de aanleg- en exploitatiefase 

leidt niet tot overschrijdingen van de kritische depositiewaarden van de habitats. 

Voor het SBZ ‘Brabantse Wal’ ondergaat een groot deel van de habitats momenteel een te hoge 

stikstofbelasting, maar er is een dalende trend van stikstofdepositie in dit gebied. De zeer beperkte 

bijdrage van het project hypothekeert deze dalende trend en het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de habitats in de Brabantse wal niet. 

Voor alle overige SBZ-gebieden in Nederland zijn de bijdragen van het project tot de stikstofdepositie 

verwaarloosbaar klein, en is er evenmin een invloed op de voorziene dalende trends in de 

stikstofbelasting. 

Er kan besloten worden dat de stikstofdeposities tijdens de aanleg- en exploitatiefase niet zullen 

leiden tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van deze en andere 

Habitatrichtlijngebieden in Nederland, noch het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de 

aangemelde en tot doel gestelde habitats en soorten zullen aantasten. 

11.10.4.3 Impact lozing afvalwater 

Tijdens de exploitatiefase van het project worden afvalwaters geproduceerd die na zuivering in de 

Schelde terechtkomen, en dus terechtkomen in het SBZ-H ‘Westerschelde en Saeftinghe’.  

Voor stoffen die in het afvalwater zitten, worden geen ecotoxicologische effecten op de aanwezige 

biota verwacht. In de discipline Water wordt immers de worst case impact van de lozing van Project 
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One op basis van de lozingsnormen als verwaarloosbaar (0) ingeschat. Het project heeft een lage 

bijdrage tot de aanwezige concentraties van stoffen in de Schelde.   

Er kan besloten worden dat emissies in water niet zullen leiden tot een betekenisvolle aantasting van 

de natuurlijke kenmerken van het Habitatrichtlijngebied ‘Westerschelde en Saeftinghe’ en de 

instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde en tot doel gestelde habitats en soorten die erin 

leven. 

11.10.4.4 Conclusie 

Op basis van de berekende stikstofdeposities met het AERIUS-model kan besloten worden dat de 

bijkomende stikstofdeposities afkomstig van emissies tijdens de aanleg- en exploitatiefase, ter hoogte 

van de Nederlandse Natura 2000-gebieden Brabantse Wal, Westerschelde en Saeftinghe en 

Oosterschelde laag zijn ten opzichte van de Kritische Depositiewaarden van de habitats in deze 

gebieden. Dit zal op het terrein niet merkbaar, noch meetbaar zijn. Depositiewaarden beneden 0,3 kg 

N/ha.j zijn immers niet meetbaar of detecteerbaar. 

Aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase zijn de depositiewaarden beneden 0,3 kg N/ha.j en bijgevolg niet meetbaar of 

detecteerbaar. 

• Brabantse Wal: max. bijkomende stikstofdepositie: hoogste bijkomende N depositie minder dan 

0,014 kg N/ha.j 

• Westerschelde en Saeftinghe: hoogste percentage bijkomende N depositie minder dan 0,014 

kg N/ha.j 

Exploitatiefase 

Tijdens de exploitatiefase zijn de depositiewaarden beneden 0,3 kg N/ha.j en bijgevolg niet meetbaar 

of detecteerbaar. Er zijn geen wetenschappelijk aantoonbare gevolgen. 

• Brabantse Wal: max. bijkomende stikstofdepositie: hoogste bijkomende N depositie minder dan 

0,12 kg N/ha.j 

• Westerschelde en Saeftinghe: hoogste bijkomende N depositie 0,02 kg N/ha.j  

 

Er kan bijgevolg besloten worden dat de stikstofdeposities niet zullen leiden tot een betekenisvolle 

aantasting van de natuurlijke kenmerken van beide Habitatrichtlijngebieden en dus het bereiken van 

de instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde en tot doel gestelde habitats en soorten die 

erin leven. Ook ten aanzien van de Bijlage IV soorten wordt geen betekenisvolle aantasting verwacht.  

Er worden geen betekenisvolle effecten verwacht ten gevolge van emissies van stoffen in de Schelde 

voor het Habitatrichtlijngebied ‘Westerschelde en Saeftinghe’. 

Ook verdrogingseffecten, geluidseffecten, lichtverstoring en visuele hinder zijn niet aan de orde, gelet 

op de ruime afstand tot het projectgebied. 

11.11 Milderende maatregelen en herstelmaatregelen 

Aangezien de impact van het project aanzienlijk negatieve effecten genereert voor wat betreft 

biotoop- en ecotoopverlies, versnippering en barrièrewerking binnen de discipline biodiversiteit, zijn 

verschillende milderende, compenserende en herstelmaatregelen van toepassing.  

De compenserende maatregelen hebben enkel betrekking op de boscompensatie. Compenserende 

maatregelen in het kader van Artikel 36ter van het Natuurdecreet, die gelinkt zijn aan de impact op 

Europees beschermde habitats en soorten, zijn hier niet aan de orde. 
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Doorheen het project zijn alle milderende maatregelen reeds projectgeïntegreerd en zullen zij dus 

sowieso door de initiatiefnemer worden doorgevoerd. Door het hanteren van deze 

projectgeïntegreerde maatregelen kunnen de aanzienlijk negatieve effecten gemilderd worden. Enkel 

voor het aspect ecotoop- en biotoopverlies blijft voornamelijk op lokaal niveau een aanzienlijk effect 

bestaan, omwille van het feit dat er een aaneengesloten gebied met een ecologische waarde 

permanent verdwijnt. Hierna volgt een opsomming van de verschillende maatregelen, die in 

belangrijke mate bijdragen tot een mildering voor bepaalde aspecten, zoals impact op soorten. 

In Project One wordt BBT toegepast in de oventechnologie en boilers, en ook SCR NOx –reductie op 

de schoorstenen. 

11.11.1 Aanlegfase 

11.11.1.1 Voorkomen beschermde soorten tijdens de werken 

Tijdens de vegetatieverwijdering zal door een bewakingsfirma nagegaan worden of vogels zich 

vestigen in de resterende terreinen waar vegetatie nog dient verwijderd te worden, of op de reeds 

ontboste terreinen (bv. grondbroeders als Kleine plevier). 

Van zodra de werken starten (eigenlijk reeds voorafgaand aan het broedseizoen), zullen bijkomend 

maatregelen genomen worden door middel van het afspelen van afschrikkingsgeluiden (roofvogels) 

op de terreinen om te vermijden dat vogels zich vestigen en gaan broeden, zowel op de nog te 

ontbossen terreinen als op de ontboste terreinen. Hierbij moet erop toegezien worden dat er zeker 

geen verstoring optreedt in de richting van het Galgenschoor. De vegetatieverwijdering schuift echter 

stelselmatig op van westelijke in oostelijke richting. Vanaf de hoofdbroedperiode (april-mei) zullen de 

werken reeds ver gevorderd zijn en zullen de afschrikgeluiden op ruime afstand van het 

Galgenschoor gelegen zijn. Desgevallend kan het geluidsvolume aangepast worden, mocht blijken 

dat er effecten optreden ter hoogte van het Galgenschoor. Een opvolging hiervan is aangewezen. 

Bij tijdelijke grondstockage zal erop gelet worden dat deze ongeschikt worden als broedbiotoop voor 

holenbroedende soorten als Oeverzwaluw. M.a.w. verticale wanden worden vermeden. 

Project One zal één grondstock zo in te richten dat er Oeverzwaluwen tot broeden kunnen komen op 

het terrein. Deze grondstock zal geplaatst worden op een locatie die niet noodzakelijk is voor de 

verdere nivelleringswerken. Op die manier zal er tijdelijk een broedlocatie voor Oeverzwaluw voorzien 

worden. In de mate van het mogelijke zal ook bekeken worden of deze broedlocatie ook op lange 

termijn kunnen behouden blijven. 

Het vermijden van verticale wanden is een noodzakelijke milderende maatregel, die reeds 

projectgeïntegreerd is opgenomen. 

11.11.1.2 Juridisch verplichte boscompensatie 

Door het project verdwijnt ca. 39,31 ha bos, waarvan 14,245 ha een bosleeftijd heeft van ouder dan 

22 jaar. Zoals hiervoor aangehaald is, rekening houdend met een compensatiefactor van 2, hiervoor 

een boscompensatie van 28,489 ha noodzakelijk. 

De boscompensatieformulieren bevatten alle detailinformatie aangaande de boscompensatie en 

worden bij de vergunningsaanvraag gevoegd. 

➔Dit is een juridisch noodzakelijke compenserende maatregel. 

11.11.1.3 Maatregelen tegen kolonisatie Japanse Duizendknoop 

Japanse duizendknoop is een meerjarige plant met holle en houtige stengels die elke lente tot dichte 

haarden kan uitgroeien. De dichte struiken verdringen inheemse soorten en kunnen ondergronds 
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stevig uitgroeien waarbij ze infrastructuur kunnen beschadigen. Deze soort is dus bijgevolg absoluut 

ongewenst. 

Momenteel komt Japanse duizendknoop niet voor op beide projectgebieden. Om te vermijden dat er 

bij aanvoer van gronden een inbreng van Japanse duizendknoop zal optreden, zullen in het bestek 

voor de aannemers strikte instructies worden opgenomen dat er te allen tijde geen grond afkomstig 

van gronden met Japanse duizendknoop mogen aangevoerd worden. 

➔Dit is een noodzakelijke milderende maatregel, die reeds projectgeïntegreerd is opgenomen. 

11.11.1.4 Maatregelen voor de Bijlage I (categorie 2) vogelsoorten van het 
Soortenbesluit 

Binnen het projectgebied zijn enkele vogels waargenomen, die voorkomen op Bijlage I, categorie 2, 

van het Soortenbesluit. Voor deze soorten is in het kader van het Soortenbesluit het leefgebied niet 

beschermd. De werken worden uitgevoerd buiten het broedseizoen en er worden bijgevolg geen 

verboden handelingen getroffen. Om de impact op deze soorten te mitigeren, worden enkele 

herstelmaatregelen voorgesteld. 

In verband met vogels wordt opgemerkt dat de werken worden aangevat voor het broedseizoen en 

continu doorlopen. Er zal bijgevolg geen opzettelijke verstoring plaatsvinden, en broedvogels gaan 

niet meer aanwezig zijn. Voor vogels wordt bijgevolg geen afwijking op het Soortenbesluit 

aangevraagd. 

Voor de meeste van deze soorten ontstaat nieuw leefgebied ter hoogte van de locatie waar 3 ha 

gemengd (doorn)struweel wordt aangeplant (zie § 11.4.1.3) en ter hoogte van de 

boscompensatiegebieden. Een aantal soorten kan gedeeltelijk ter plaatse blijven na realisatie van het 

project (bv. Zwarte roodstaart, Scholekster). Bijkomend worden hierna enkele soortspecifieke 

herstelmaatregelen meer verduidelijkt. Globaal genomen wordt voldoende leefgebied gecreëerd om 

deze soorten te huisvesten.
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Tabel 11-48: Maatregelen voor de Bijlage I (categorie 2) vogelsoorten van het Soortenbesluit 

Soort 
Beschermingsstatus 
Soortenbesluit 

Geïmpacteerde 
populatie 

Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 

Milderende en 
herstelmaatregelen 

Oeverzwaluw (Riparia riparia) Bijlage I (cat 2),  
Kleine populatie (nader te 

bepalen) 
1814 broedparen 

Milderende maatregelen om 

vestiging tijdens de werken tegen te 

gaan (controle op het terrein, geen 

steile wanden) 

 

Voorzien van één grondstock als 

mogelijke broedlocatie 

Graspieper (Anthus pratensis) Bijlage I (cat. 2),  

2 territoria 2019 

5 territoria 2020 

3 territoria 2021 

19 broedparen (2017) 

15 broedparen (2018) 

Herstelmaatregelen zie schraal 

grasland 

Grote bonte specht (Dendrocopos 

major) 
Bijlage I (cat. 2) 

2 broedparen (2020) 

 
Niet bekend 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig 

Boomleeuwerik (Lullula arborea) Bijlage I (cat. 2) 1 territorium (2021) Niet bekend 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig 

Boompieper (Anthus trivialis) Bijlage I, (cat. 2) 

9 territoria 2019 

5 territoria 2020 

7 territoria 2021 

Niet bekend 

Boompieper is een soort die 

voorkomt in heidevelden, duinen met 

opslag, kaalslagen, jonge aanplanten 

en bosjes in landbouwgebied.  

Deze soort kan uitwijken naar 

heideterreinen en schrale graslanden 

in en in de buurt van de haven. 

 

Bijkomende herstelmaatregelen zijn 

bijgevolg niet nodig 
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Soort 
Beschermingsstatus 
Soortenbesluit 

Geïmpacteerde 
populatie 

Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 

Milderende en 
herstelmaatregelen 

Bergeend (Tadorna tadorna) Bijlage I (cat 2)–  

1 koppel (2019 en 2020), 

buiten de projectzone 

Baltsende koppels, geen 

broedzekerheid (2021) 

80 broedparen 

Milderende maatregelen om 

vestiging tijdens de werken tegen te 

gaan: dichtdoen van konijnenholen. 

 

Aanbrengen van nestkasten in de 

Scheldedijk om broedvogels te 

lokken. 

Buizerd (Buteo buteo) Bijlage I (cat 2)  

1 territorium 2019 

3 territoria 2020 

2 territoria 2021 

Niet voorhanden 

Buizerds hebben verschillende 

nesten die alternerend gebruikt 

worden. 

Deze soort kan uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig 

Braamsluiper (Sylvia curruca) Bijlage I (cat 2) 1 territorium 2019 Niet voorhanden 

Deze soort kan uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

Geen herstelmaatregelen nodig 

Canadese gans (Branta canadensis) Bijlage I (cat 2, cat 4) 
3 broedparen 2020 

3 broedparen 2021 
Niet bekend 

Deze soort kan uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

Exoot 

Geen herstelmaatregelen nodig 

Ekster (Pica pica) Bijlage I (cat 2, cat 3) 
6 al dan niet bezette nesten 

2021 
Niet bekend 

Deze soort kan uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig 

Fazant (Phasianus colchicus) Bijlage I (cat 2, cat 4) 6 territoria Niet bekend 

Deze soort kan uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig 
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Soort 
Beschermingsstatus 
Soortenbesluit 

Geïmpacteerde 
populatie 

Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 

Milderende en 
herstelmaatregelen 

Grauwe gans (Anser anser) Bijlage I (cat 2, cat 4) 1 broedpaar 2020 Niet bekend 

Deze soort kan uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig 

Koolmees (Parus major) Bijlage I (cat. 2)  

Algemeen in het 

projectgebied 

4 territoria 2021 

Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Merel (Turdus merula) Bijlage I (cat. 2)  
6 territoria 2020 

1 territorium 2021 
Niet bekend 

Deze soort kan uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

 

Geen herstelmaatregelen nodig 

Pimpelmees (Parus caeruleus) Bijlage I (cat. 2)  

Algemeen in het 

projectgebied 

9 territoria 2021 

Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Putter (Carduelis carduelis) Bijlage I (cat. 2) 1 territorium 2021 Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Staartmees (Aegithalos caudatus) Bijlage I (cat. 2)  
4 territoria 2020 

5 territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) Bijlage I (cat. 2)  

Algemeen in het 

projectgebied 

42 territoria 2020 

19 territoria 2021 

Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Tuinfluiter (Sylvia borin) Bijlage I (cat. 2)  
2 territoria 2020 

3 territoria 2021 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 
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Soort 
Beschermingsstatus 
Soortenbesluit 

Geïmpacteerde 
populatie 

Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 

Milderende en 
herstelmaatregelen 

Roodborst (Erithacus rubecula) Bijlage I (cat. 2)  

Algemeen in het 

projectgebied 

12 territoria 2021 

Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Winterkoning (Troglodytes 

troglodytes) 
Bijlage I (cat. 2)  

Algemeen in het 

projectgebied 
Niet bekend 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Nachtegaal (Luscinia 

megarhynchos)  
Bijlage I (cat. 2) 

5 territoria 2019 

5 territoria 2020 

5 territoria 2021 

Niet bekend 

Nachtegaal is kenmerkend voor 

struikvegetatie en 

duindoornvegetatie.  

 

De 3 ha duindoornvegetatie die 

verdwijnt, wordt in het kader van 

natuurherstel op een andere locatie 

in de haven in combinatie met 

andere struweelsoorten aangeplant.  

 

Bijkomende herstelmaatregelen zijn 

bijgevolg niet nodig 

Fitis (Phylloscopus trochilus) Bijlage I, cat. 2 
65 territoria 2020 

35 territoria 2021 
Ongekend 

Fitis is kenmerkend voor droge tot 

vochtige halfopen landschappen: 

heide, bos en agrarisch gebied.  

Deze soort kan uitwijken naar het 

aangeplante struweel en omliggende 

gebieden. 

Bijkomende herstelmaatregelen zijn 

bijgevolg niet nodig. 

Kievit (Vanellus vanellus)  Bijlage I cat 2, cat 4 

1 territorium 2019 

12 territoria 2020 

7 territoria 2021 

Niet voorhanden 

Deze soort zal uitwijken naar een 

andere locatie in de haven. Geen 

herstelmaatregelen nodig. 

Scholekster (Haematopus 

ostralegus) 
Bijlage I cat 2 

1 territorium 2019 

3 territoria 2020 
Niet voorhanden 

Deze soort broedt in de haven 

regelmatig op daken en op gazons 
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Soort 
Beschermingsstatus 
Soortenbesluit 

Geïmpacteerde 
populatie 

Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 

Milderende en 
herstelmaatregelen 

3 territoria 2021 

 

tussen de bedrijven. Na afloop van 

de werken kan deze soort uitwijken 

naar elders of ter plaatse blijven.  

Vink (Fringilla coelebs) Bijlage I cat 2 
13 territoria 2020 

13 territoria 2021 
Niet voorhanden 

Nieuw leefgebied voor deze soort in 

het herstelde struweel en de 

boscompensatiegebieden. 

Krakeend (Anas strepera)  Bijlage I cat 2, cat 4 
1 territorium 2020 

1 territorium 2021 
Niet voorhanden 

Deze soort kan uitwijken naar 

gebieden in de omgeving (overzijde 

Kanaaldok). 

Grasmus (Sylvia communis) Bijlage I cat 2 
4 territoria 2020 

5 territoria 2021 
Niet voorhanden 

Deze soort is kenmerkend voor dicht 

doornig struikgewas en kan in het 

nieuw herstelde struweel een nieuw 

leefgebied vinden. 

Houtduif (Columbo palumbus) Bijlage I cat 2, cat 4 10 territoria 2020 Niet voorhanden 

Deze soort kan nieuw leefgebied 

vinden in de 

boscompensatiegebieden. 

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus 

phoenicurus) 
Bijlage I cat 2 1 territorium 2020 Niet voorhanden 

Deze soort kan nieuw leefgebied 

vinden in de 

boscompensatiegebieden. 

Koekoek (Cuculus canorus) Bijlage I cat. 2 1 territorium 2020 Niet voorhanden 

Deze soort kan nieuw leefgebied 

vinden in de 

boscompensatiegebieden en ter 

hoogte van het aangelegde struweel. 

Zanglijster (Turdus philomenos) Bijlage I cat. 2 
1 territorium 2020 

3 territoria 2021 
Niet voorhanden 

Deze soort kan nieuw leefgebied 

vinden in de 

boscompensatiegebieden en ter 

hoogte van het aangelegde struweel. 
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Soort 
Beschermingsstatus 
Soortenbesluit 

Geïmpacteerde 
populatie 

Status in havengebied 2017 

(SBP monitoring) 

Milderende en 
herstelmaatregelen 

Kleine karekiet (Acrocephalus 

scirpaceus) 
Bijlage I cat. 2 1 territorium 2020 Niet voorhanden 

Deze soort kan uitwijken naar een 

andere locatie in de haven.  

Geen herstelmaatregelen nodig 
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Kievit 

In het projectgebied werden in 2020 12 broedkoppels Kievit vastgesteld. Kievit is niet compensatie-

plichtig en kan gemakkelijk uitwijken naar de omgeving, bijvoorbeeld naar de zone ter hoogte van de 

Zandvliet-Berendrechtsluis of elders. Aan de Berendrechtsluis zijn momenteel een aantal 

graslandpercelen beschikbaar met een totale oppervlakte van 2,61 hectare. Deze percelen worden 

extensief beheerd door het Havenbedrijf Antwerpen (2x maaien per jaar, de eerste maaibeurt wordt 

uitgevoerd eind juni, tweede maaibeurt in september). Momenteel broedt Scholekster reeds op deze 

percelen. Op onderstaande kaart wordt de ligging van deze percelen weergegeven 

 
Figuur 11-67: Voorbeeld van geschikte percelen voor Kievit. Groen: Ecologische Infrastructuur Haven 
Antwerpen. Blauw: Grasland geschikt voor Kievit.  

 

Oeverzwaluw 

Tijdens de werkzaamheden zullen maatregelen (geen steile wanden, afschuinen van wanden, 

eventueel afdekken van steile wanden) genomen worden, zodat Oeverzwaluw niet tot broeden komt 

op de grondstocks die noodzakelijk zijn voor de voorbereidende werken. Een grondstock wordt 

behouden als mogelijke nestelplaats. Verder zijn er voor deze soort voldoende uitwijkmogelijkheden 

binnen de ecologische infrastructuur van de Antwerpse haven. 

Graspieper 

In 2019 werden van deze soort enkele zangposten waargenomen op terreinen 2, 3 en 4. Tijdens een 

vervolgbezoek op 6/6/2019 werd opnieuw 1 zangpost waargenomen op terrein 4, wat duidelijk maakt 

dat dit een vast territorium is. Langs de kade op terrein 3 was een exemplaar aan het alarmeren, wat 

wijst op een nest in de buurt. Op terrein 2 werd geen Graspieper meer gevonden.  

Op 8/7/2019 werden enkele Graspiepers waargenomen op terrein 1. Hiervan waren er zeker 2 jonge 

vogels die dit jaar uit het ei zijn gekomen, wat sterk doet vermoeden dat ook hier een broedgeval was. 

In 2020 en 2021 werden enkele territoria waargenomen. 

Graspieper zal na de terreininname elders terreinen met een open vlakte zoeken, bv. omgeving 

Kuifeend - rangeerstation. In de ruime omgeving van het projectgebied zijn nog voldoende 

uitwijkmogelijkheden voorhanden. De maatregelen die beschreven zijn voor de pioniersvegetatie met 

kenmerken van schraal grasland, zullen ook zorgen voor de creatie van nieuwe leefgebieden voor 

Graspieper. Er worden bijgevolg geen extra specifieke herstelmaatregelen voor deze soort 

opgenomen.  
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Buizerd 

In het noorden van het projectgebied komt minstens één koppel Buizerd tot broeden. In 2019 ging het 

om 1 territorium, in 2020 werden 3 territoria vastgesteld en 2 territoria in 2021, waarvan indicaties van 

2 broedparen op het terrein en 1 vlak er buiten. Om te vermijden dat de buizerd zich gaat nestelen 

zullen de bomen als eerste verwijderd worden (eventueel manueel). 

Meestal zijn in een territorium 2 of 3 horsten aanwezig, die in de loop der jaren wisselen qua gebruik. 

De buizerds zijn in belangrijke mate trouw aan nesten van voorafgaande jaren, zeker als dat 

succesvol is geweest. Het nest wordt dan steeds verder uitgebouwd, totdat het nest na meerdere 

jaren gebruikt te zijn, ongeschikt wordt door de aanwezigheid van parasieten, mijten, luisvliegen en 

teken (BIJ12, 2017). Een bestaand nest van een buizerd kan dus niet voor altijd blijven functioneren 

als nest. Buizerds blijken, als dat noodzakelijk is, in staat om zelf een nest te bouwen, maar ze 

hebben een voorkeur om in het territorium de fundamenten van oude nesten van andere vogels zoals 

kraaiennesten en nesten van de Blauwe reiger te benutten en dan te herbouwen. Het aanbieden van 

kunstmatige nestgelegenheid is veelal geen optie omdat door de buizerd in de regel hier geen gebruik 

van gemaakt zal worden (BIJ12, 2017). 

Na de vegetatieverwijdering kan deze soort een andere nestplaats vinden in de omgeving, 

bijvoorbeeld het Reigersbos. Er worden bijgevolg geen extra specifieke herstelmaatregelen voor deze 

soort opgenomen. 

11.11.1.5 Herstelmaatregelen in het kader van het Soortenbesluit  

Om de impact op de Bijlage I categorie 1 soorten van het Soortenbesluit te milderen, zullen er een 

reeks van herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Hiervoor zal een afwijking aangevraagd worden in 

het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot 

soortenbescherming en soortenbeheer. 

Deze maatregelen worden vanuit het project-MER als milderende maatregelen opgelegd.  

De verschillende soorten waarvoor een afwijking wordt aangevraagd, zijn hierna in tabelvorm 

weergegeven.  
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Tabel 11-49: Herstelmaatregelen voor beschermde planten- en diersoorten 

Soort Beschermingsstatus 
Geïmpacteerde 

populatie 

Status in 

havengebied 

2017 

(SBP 

monitoring) 

Natuurherstel-

maatregelen 

Bijenorchis 

(Ophrys apifera) 

Bijlage I cat 1 

Soortenbesluit, (alle 

soorten orchideeën: alle 

soorten met 

uitzondering van die 

welke specifiek op 

soortnaam in deze 

bijlage worden vermeld) 

2019: Minimum 107 

exemplaren 

2020: 1 exemplaar 

(groeiplaats is 

grotendeels 

getransloceerd).  

2021: enkele 

exemplaren 

resterend 

12 groeiplaatsen, 

516 exemplaren 

Het grootste deel van de 

populatie is reeds 

getransloceerd in het 

kader van het kaaimuur 

project. 

Natuurherstel via 

translocatie van de 

resterende exemplaren. 

Grote keverorchis 

(Neottia ovata) 

Bijlage I cat 1 

Soortenbesluit 

(alle soorten 

orchideeën: alle soorten 

met uitzondering van die 

welke specifiek op 

soortnaam in deze 

bijlage worden vermeld) 

Minimum 615 

exemplaren 
Niet voorhanden 

Natuurherstel via 

translocatie 

Echt rendiermos 

(Cladonia rangiferina) 

Bijlage I cat 1 

Soortenbesluit 

(Cladiona spp. subgen. 

Cladina) 

Niet waargenomen 

op het terrein. 

Onzeker 

voorkomen.  Wel 

met zekerheid 

andere Cladonia 

spp. 

Niet voorhanden 
Geen herstelmaatregelen 

nodig 

Blauwvleugelsprinkh

aan (Oedipoda 

caerulescens) 

Bijlage I cat 1 

Soortenbesluit 

Enkele 

waarnemingen 
 

Geen herstelmaatregelen 

nodig. Deze soort kan 

zich verder ontwikkelen 

op de 36 ha schraal 

grasland die in de haven 

ontwikkeld zal worden. 

Echt 

duizendguldenkruid 

(Centaurium 

erythraea) 

Bijlage I cat 1 

Soortenbesluit,  

Grootte-orde: 1000-

en 

Frequent en 

verspreid in 

haven (niet nader 

gespecifieerd) 

Geen herstelmaatregelen 

nodig 

Rugstreeppad 

(Epidalea calamita) 

Bijlage I cat 3 

Soortenbesluit 

1 voorplantings-

locatie 
 

Aanleg van een geschikt 

voorplantingswater en 

aangrenzend landhabitat 

in de ecologische 

infrastructuur haven 

Antwerpen en op het 

eigen terrein in de 

administratieve zone 

langsheen de 
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Soort Beschermingsstatus 
Geïmpacteerde 

populatie 

Status in 

havengebied 

2017 

(SBP 

monitoring) 

Natuurherstel-

maatregelen 

Scheldelaan (uitgediepte 

wadi’s) 

Bijenorchis 

In het projectgebied komt een populatie Bijenorchis voor (minimum 107 exemplaren in 2019, 1 

exemplaar in 2020). Waarschijnlijk liggen de droge klimatologische omstandigheden aan de basis van 

dit lage aantal in 2020. Konijnenvraat kan ook een oorzaak zijn. Bijenorchis kan echter in ongunstige 

omstandigheden ondergronds overleven. Het merendeel van de exemplaren in de populatie kwam 

voor aan de zijde van het Kanaaldok en is reeds getransloceerd in het kader van het kaaimuur project 

van het Havenbedrijf Antwerpen. 

De resterende exemplaren op terrein 4 (zie onder) zullen getransloceerd worden 

De translocatie zal gebeuren door de volledige gekende groeiplaats (resterende exemplaren op 

terrein 4) met een ruime zode machinaal uit te steken. In het kader van natuurherstel wordt de 

aanwezige populatie Bijenorchis getransloceerd binnen het Antwerps Havengebied. De translocatie 

zal naar twee locaties gebeuren. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden in de onmiddellijke buurt aanwezig: 

translocatie in een reststrook langs het kanaaldok en translocatie naar een bestaande populatie langs 

de Scheldelaan. 
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Figuur 11-68: Overzicht van de aangetroffen Bijenorchissen op terrein 3. Deze zijn reeds getransloceerd. 

 

 
Figuur 11-69: Overzicht van de aangetroffen Bijenorchissen op terrein 4 
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De resterende populatie van de Bijenorchissen zal tussen november 2022 en februari 2023 verplant 

worden naar de groeiplaats in EIN095 langs de Scheldelaan (zie gearceerde blokken Figuur 11-70). 

De andere helft zal in dezelfde periode verplant worden naar area 1 op het toekomstig terrein van 

INEOS. Op die manier wordt de soort maximaal op het terrein zelf gehouden.  

Het uitgegraven gebeurt met een schuifbak op een kraanarm, zodat de orchideeën tot 40 cm diep 

samen met hun bodem(structuur), wortelstokken en bijhorende schimmels (mycorrhiza) naar hun 

nieuwe groeiplaats worden gebracht.  

Aangezien Bijenorchissen niet zo gemakkelijk succesvol te verplanten zijn, zullen er ook zaden 

verzameld worden (indien beschikbaar), om de soort zo te verspreiden naar bovenvermelde zones. 

 
Figuur 11-70: Locatie translocatie helft locatie Bijenorchis 

 

Grote keverorchis 

In het projectgebied komt een populatie Grote keverorchis voor (minimum 615 exemplaren in 2019, 

399 exemplaren in 2020). Ook hier liggen de droge klimatologische omstandigheden waarschijnlijk 

aan de basis van deze terugval. Als herstelmaatregel zal de volledige ruime zone waar de orchissoort 

werd waargenomen in 2019 getransloceerd worden. Op die manier zullen ook de “slapende 

individuen” getransloceerd worden.  

De translocatie wordt voorzien naar de locaties ‘Ekers moeras’ en ‘Wit bosvogeltje’.  

De planten zullen getransloceerd worden naar deze zone. Het uitgraven gebeurt met een schuifbak 

op een kraanarm, zodat de orchideeën tot 40 cm diep samen met hun bodem(structuur), 

wortelstokken en bijhorende schimmels naar hun nieuwe groeiplaats worden gebracht. 
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Figuur 11-71: Locaties (groene vlakken) translocatie Grote keverorchis op de locaties ‘Ekers moeras’ (bovenste 
figuur) en ‘Wit bosvogeltje’ (onderste figuur) 

 

Blauwvleugelsprinkhaan 

In het projectgebied werden enkele exemplaren van de Blauwvleugelsprinkhaan waargenomen. Deze 

soort komt voor op open terreinen met onbegroeide grond of pioniersvegetatie. Voor deze soort vallen 

moeilijk maatregelen te nemen, behalve dan het aanbieden van geschikt habitat. De soort komt nu al 

her en der in de ecologische infrastructuur (bv. de Zouten EIN028/029) voor, maar ook op 

industrieterreinen en langs spoorwegen. Mits een ecologisch beheer van de open zones op het 

terrein, is de kans reëel dat deze soort na inrichting op het terrein blijft voorkomen.  

Bijkomend zullen er dus enkele gerichte maatregelen genomen worden, binnen de bestaande 

ecologische infrastructuur van de haven of in nieuwe gebieden als uitbreiding van de ecologische 

infrastructuur, om het leefgebied van deze soort en andere graslandsoorten te versterken. Hierbij zal 
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op vrij korte termijn een totale oppervlakte van 36,25 hectare gerealiseerd worden door omvorming 

van bestaande, minder waardevolle vegetaties, naar ecologisch waardevolle schrale vegetaties. In 

onderling overleg tussen het havenbedrijf en de initiatiefnemer werd er afgesproken dat het 

havenbedrijf bijkomend verspreid in de Antwerpse haven 7 ha grasland ecologisch zal beheren. Een 

overzicht van de kadastrale percelen, eigenaars en engagementverklaring wordt aan de 

omgevingsvergunning toegevoegd. Deze circa 7 ha betreft een zone langsheen de Scheldelaan, die 

bijdraagt tot een robuust netwerk van schrale graslanden en de leefgemeenschappen die erin 

voorkomen. Daarnaast wordt natuurlijk nog steeds een ecologisch beheer gedaan op de resterende 

percelen zowel op linkeroever als rechteroever.  

Deze omvorming gebeurt via volgende gerichte beheermaatregelen:  

• schapenbegrazing (+2,95 hectare); 

• maaibeheer pioniersvegetaties (+1,3 hectare); 

• beheer nieuwe ecologische infrastructuur (+ 6,92 hectare); 

• intensief maaibeheer voedselrijke graslanden (+ 19,75 hectare); 

• afschrapen voedselrijke toplaag (+ 5,33 hectare).   

De gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn: Grote kreek, spoorzone Kuifeend, Zouten –

Stocatradijk, Groot buitenschoor, Scheldelaan, Sigmadijk. Op onderstaande kaarten worden de 

locaties voor dit herstel en uitbreiding van schraal grasland weergegeven. 

Er worden aldus bijkomende maatregelen genomen om het verlies aan schraal grasland te milderen, 

door enerzijds gerichte beheersmaatregelen uit te voeren in het bestaande netwerk ecologische 

infrastructuur (ca. 30 ha) en door anderzijds het bestaande netwerk van de ecologische infrastructuur 

uit te breiden met een robuuste zone van 7 ha langsheen de Scheldelaan, in de onmiddellijke 

nabijheid van het projectgebied, en dit eveneens ecologisch te beheren. 

Echt duizendguldenkruid 

Op verschillende plaatsen op het projectgebied staat Echt duizendguldenkruid. Echt 

duizendguldenkruid is een lokaal algemene soort (Rode Lijst ‘momenteel niet bedreigd’) die op 

meerdere plaatsen in het havengebied wordt aangetroffen (Baetens et al., 2015). Op 8/7/2019 

werden enkele exemplaren van de soort gevonden in het noordoosten van het projectgebied (Area 1), 

wat bevestigt dat ze hier voorkomt.  

In het kader van natuurherstel kan ervan uitgegaan worden dat in open stukken tussen de nieuwe 

installaties Echt duizendguldenkruid spontaan zal terugkeren en zich zal verspreiden. 

Bijkomend zullen er gerichte maatregelen genomen worden om het netwerk aan groeiplaatsen van 

deze soort en andere graslandsoorten te versterken door enerzijds gerichte beheersmaatregelen uit 

te voeren in het bestaande netwerk ecologische infrastructuur (ca. 30 ha) en door anderzijds het 

bestaande netwerk van de ecologische infrastructuur uit te breiden met een robuuste zone van 7 ha 

langsheen de Scheldelaan, in de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied, en dit eveneens 

ecologisch te beheren (zie Blauwvleugelsprinkhaan) 

Rendiermossen (Cladonia) 

Er komen geen Cladonia soorten voor van de beschermde groep van Echt rendiermos (Bijlage I 

soortenbesluit).  

Translocaties van Cladonia bij ontwikkelingen zijn niet nodig en hebben weinig effect. Om de 

Cladonia soorten te behouden kan er ook gezorgd worden dat, bij de toekomstige ontwikkeling, er 

voldoende geschikt habitat aanwezig is in de braakliggende zones tussen de installaties.  
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Er wordt voorgesteld om ontwikkelingsmogelijkheden voor deze soort op de huidige terreinen te 

voorzien. Mogelijkheden voor Cladonia vegetaties kunnen voorzien worden ter hoogte van open 

stukken tussen de toekomstige installaties (bv.onder fakkels, leidingstraten). Hiertoe dient hetzelfde 

substraat (kalkrijk, voedselarm zand) voorzien te worden als momenteel aanwezig op het terrein. Er 

wordt verwacht dat mits een goed beheer (niet betreden, open houden van vegetatie) deze 

korstmosvegetaties op het terrein kunnen behouden blijven. Daarnaast bestaan ook 

uitwijkmogelijkheden voor dit type vegetatie op de Haazop terreinen op linkeroever, deze maken deel 

uit van de ecologische haveninfrastructuur. 

Rugstreeppad 

De huidige voortplantingslocatie bestaat uit een kleine gracht die bij hevige regenval beperkt 

overstroomt, waardoor er een tijdelijke, zeer ondiepe poel wordt gevormd. Na enkele dagen droogte 

valt deze poel droog en blijft enkel de gracht over als potentieel voorplantingswater. Ook de gracht is 

beperkt waterhoudend waardoor de kans dat larven kunnen ontwikkelen tot jonge padden zeer gering 

is. Bovendien is de onmiddellijke omgeving van de gracht sterk aan het verbossen, waardoor zowel 

de gracht als de tijdelijke poel in de schaduw zal komen liggen. Het huidige voortplantingswater is niet 

optimaal en zal op zeer korte termijn verdwijnen door de toenemende verbossing, ook wanneer het 

project niet zal worden uitgevoerd. Het realiseren van onderstaande maatregelen is dus ook 

noodzakelijk in functie van het voortbestaan van de lokale populatie.  

Als herstelmaatregel zullen volwassen exemplaren en eventuele larven die op het terrein 

aangetroffen worden, getransloceerd worden. Hiervoor wordt het voortplantingswater ontoegankelijk 

gemaakt voor de voortplantingsperiode (voor eind maart). Dit kan door het plaatsen van schermen 

van stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en minimaal 10 centimeter ingegraven in de 

grond. Deze schermen worden regelmatig gecontroleerd op kieren en overhangende vegetatie. De 

aanwezige rugstreeppadden worden weggevangen door het toepassen van een tijdsintensief traject 

gebaseerd op 3 methodieken: 

• Langs de buitenzijde van de schermen die het voortplantingswater afschermen, worden emmers 

ingegraven om dieren te vangen die zich richting het voortplantingswater begeven. De emmers 

moeten dagelijks geleegd worden.  

• In de ruime omgeving van het voortplantingswater worden afvangstmomenten voorzien ’s avonds, 

waarbij met zaklamp gespeurd wordt naar volwassen exemplaren. 

• In de buurt van het voortplantingswater worden amfibieënplaatjes gelegd, waaronder 

rugstreeppadden zich kunnen verschuilen. Op die manier kan gericht gezocht worden en 

volwassen exemplaren efficiënter worden ingezameld. 

De beste periode hiervoor is van maart tot en met mei, voordat de afzet van de eitjes plaatsvindt. De 

gevangen exemplaren moeten zo snel mogelijk verplaatst worden naar geschikt habitat. Op het einde 

van het voortplantingsseizoen wordt de poel en waterhoudende gracht gecontroleerd op larven. 

Eventueel aangetroffen larven worden getransloceerd naar geschikt habitat. 

Rugstreeppadden en larven die aangetroffen worden in het projectgebied worden getransloceerd 

naar een naar ander terrein in het havengebied (Muisbroek), waar de soort op lange termijn 

bescherming geniet. Dit gebeurt in akkoord met het Havenbedrijf Antwerpen.  Bovendien voorziet 

Project One om in de administratieve zone langsheen de Scheldelaan een aantal mogelijke 

habitatlocaties te creëren in de vorm van uitgediepte WADI’s.  

11.11.1.6 Herstelmaatregelen in het kader van het verbod op wijziging van 
vegetatie 

Voor het verlies aan duindoornstruweel en rietvegetaties, zullen herstelmaatregelen genomen 

worden. Voor de rietvegetatie zal een herstel op het terrein zelf gebeuren. Voor het verlies aan 1,07 
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ha zuiver en vrijstaand duindoornstruweel zal aan natuurherstel worden gedaan, de aanplant van 3 

ha doornstruweel in de Antwerpse haven.  

Duindoornstruweel 

In het kader van ’Project One’ wordt er 3 ha duindoornstruweel gerooid (ca. 1,93 ha als ondergroei in 

bos en ca. 1,07 ha zuiver en vrijstaand). Duindoorn zal samen met het omliggende bos worden 

gerooid.  

Duindoornstruweel in de Antwerpse haven vormt vaak monotone, ecologisch weinig interessante 

vegetaties. Bovendien is Duindoorn niet typisch voor het havengebied en oorspronkelijk afkomstig 

van aanplantingen. De herstelmaatregel voor het duindoornstruweel, bestaat uit een heraanplant van 

een divers struweel met inheemse soorten, wat een ecologisch interessantere vegetatie zal vormen 

voor veel soorten (bijvoorbeeld Nachtegaal).  

Er zal 3 ha inheems en gemengd doornstruweel worden aangeplant, bestaande uit Meidoorn, Wilde 

liguster, Hondsroos, Egelantier, Duinroos, Kruipwilg en Sleedoorn. Het inheems (doorn)struweel zorgt 

voor veel meer biodiversiteit dan de huidige vegetatie of alleen de aanplant van duindoorn. Het 

betreffende terrein waar de aanplanting zal gebeuren, betreft het kadastraal perceel gekend als 

Antwerpen, afdeling 20, sectie A, nummer 1D2. Deze zone maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch 

Netwerk, waardoor voor deze activiteit een VEN-afwijking wordt aangevraagd.  

Op  wordt een situering gegeven van het perceel plus enkele foto’s (Figuur 11-73) van de zone waar 

de aanplant zal gebeuren. 
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Figuur 11-72: Situering zone voor natuurherstel Duindoornstruweel 
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Een zeer groot deel van het terrein waar het struweel hersteld wordt, wordt in de huidige situatie 

gekenmerkt door een zeer ruige vegetatie. Hier werden zeer grote oppervlaktes aan Grote brandnetel 

(Urtica dioica), Duinriet (Calamagrostis epigejos), Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) en braam 

(Rubus spec.) gevonden, met tussendoor ook nog vrij veel Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), 

Haagwinde (Convolvulus sepium) en Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum). In deze zone werd 

vrij weinig variatie opgemerkt, waardoor de waarde hiervan als vrij gering kan gezien worden. 

Langs de randen (voornamelijk de zuidoostrand, langs het noordelijke deel van EIN023) van deze 

ruigte was een vrij grote oppervlakte aanwezig die ingenomen werd door een opener en minder 

verruigde vegetatie. Toch was hier ook vrij weinig variatie aanwezig, voornamelijk door de hoge 

dominantie van Zeekweek (Elytrigia atherica).  

In de westrand van het gebied was nog een vrij kleine zone met een zeer schrale vegetatie aanwezig, 

aansluitend aan een gelijkaardige vegetatie in het EIN. Hier werden voornamelijk soorten van schrale 

zandgrond gevonden, zoals Schapenzuring (Rumex acetosella), Vroege haver (Aira praecox), 

Zilverhaver (Aira caryophyllea), Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata), Gewone zandmuur 

(Arenaria serpyllifolia) en Brem (Cytisus scoparius). Deze zone kan wel als waardevol gezien worden. 

De zone waarin deze vegetatie (buiten het EIN) gevonden werd wordt weergegeven in onderstaande 

Figuur 11-74. 
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Figuur 11-73: Foto’s zones voor natuurherstel duindoornstruweel 

 

 
Figuur 11-74: Te behouden zone met waardevolle schrale vegetaties 
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Dit is een juridisch noodzakelijke herstelmaatregel. 

Rietvegetatie 

In het kader van ’Project One’ verdwijnt er ca. 0,083 ha rietvegetatie. Voor het verlies van deze 

vegetatie wordt een afwijking aangevraagd.  

Er zal in het kader van natuurherstel getracht worden om de rietvegetaties in de mate van het 

mogelijke te behouden op het terrein. Indien dit toch niet mogelijk zou zijn, zal er op het terrein een 

zone vrijgehouden worden voor spontane rietontwikkeling of aanplant. Dit is mogelijk op 2 locaties: 

1. Langs het Kanaaldok is een strook aanwezig die niet bebouwd wordt. Deze zone kan 

geschikt gemaakt worden voor rietontwikkeling (aanleg gracht). Deze zone heeft een 

oppervlakte van circa 900 m (0,09 ha). Dit wordt voorgesteld op de onderstaande figuur. 

 
Figuur 11-75 Mogelijke locatie voor rietontwikkeling (geel) 

 

2. Ter hoogte van de wadi’s bij het administratief gebouw. Vanuit ecologisch oogpunt gaat de 

voorkeur naar het toelaten van een spontane rietontwikkeling. 
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Figuur 11-76: Ligging van de wadi’s (blauw) ter hoogte van het administratief gebouw: mogelijkheden voor riet-
ontwikkeling. 

11.11.1.7 Herstelmaatregelen voor het verlies aan pioniersvegetatie met 
kenmerken van schraal grasland 

In het kader van ’Project One’ verdwijnt ca. 36,25 ha pioniersvegetatie (ku*) met kenmerken van 

droog schraal grasland, in combinatie met duinrietvegetaties, open plekken, … Deze oppervlakte 

vormt geen aaneengesloten geheel, maar is zo goed als gelijk verspreid over beide delen van het 

projectgebied.  

Aangezien de vereiste 224 ha schraal grasland die moet gerealiseerd worden in het kader van het 

Soortenbeschermingsprogramma van de Antwerpse haven nog niet aanwezig is, zullen enkele 

gerichte maatregelen genomen worden binnen de bestaande ecologische infrastructuur van de haven 

of in nieuwe gebieden als uitbreiding van de ecologische infrastructuur, als onderdeel van 

maatregelen binnen het SBP Antwerpse haven (Port of Antwerp). Hiervoor heeft het Havenbedrijf 

Antwerpen een engagementverklaring opgemaakt, die opgenomen is in Bijlage 7.7.  

Hierbij zal op vrij korte termijn een totale oppervlakte van 36,25 hectare gerealiseerd worden door 

omvorming van bestaande, minder waardevolle vegetaties, naar ecologisch waardevolle schrale 

vegetaties. Een overzicht van de kadastrale percelen, eigenaars en engagementverklaring wordt 

eveneens aan de omgevingsvergunning toegevoegd. In onderling overleg tussen het havenbedrijf en 

de initiatiefnemer werd er afgesproken dat het havenbedrijf bijkomend verspreid in de Antwerpse 

haven 7 ha grasland ecologisch zal beheren. Deze 7 ha betreft een zone langsheen de Scheldelaan, 

die bijdraagt tot een robuust netwerk van schrale graslanden en de leefgemeenschappen die erin 

voorkomen. Daarnaast wordt natuurlijk nog steeds een ecologisch beheer gedaan op de resterende 

percelen zowel op linkeroever als rechteroever.  

Deze omvorming gebeurt via volgende gerichte beheermaatregelen, die verankerd zullen worden in 

het Soortenbeschermingsprogramma 2.0 van de Antwerpse haven dat in opmaak is:  

• schapenbegrazing (+2,95 hectare) 

• maaibeheer pioniersvegetaties (+1,3 hectare) 
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• beheer nieuwe ecologische infrastructuur (+ 6,92 hectare) 

• intensief maaibeheer voedselrijke graslanden (+ 19,75 hectare) 

• afschrapen voedselrijke toplaag (+ 5,33 hectare).  

De gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn: Grote kreek, spoorzone Kuifeend, Zouten – 

Stocatradijk, Groot buitenschoor, Scheldelaan, Sigmadijk. Op onderstaande kaarten worden de 

locaties voor dit herstel en uitbreiding van schraal grasland weergegeven.  

 

 

Figuur 11-77: Locaties waar schraal grasland gerealiseerd wordt in het havengebied op rechteroever (gele kleur). 
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11.11.1.8 Ecologisch beheer leidingstrook 

Om het effect inzake versnippering en barrièrewerking te milderen, zal de leidingstrook die in het 

zuidelijk deel is gelegen en in eigendom van de Haven van Antwerpen is, ecologisch beheerd 

worden, zodat het haar functie als ecologische verbinding kan behouden en versterken.  

Ten noorden van het projectgebied blijft een grote oppervlakte habitats bestaan die kunnen als 

corridor behouden blijven.  

Een breedte van 20 m is voldoende om als corridor te dienen voor vlindersoorten. Gezien ten 

noorden van het projectgebied een corridor behouden blijft en in het zuidelijk deel van het 

projectgebied een leidingstrook als een ecologische corridor beheerd wordt, die toelaat dat er een 

ecologische verbinding behouden blijft van west naar oost en omgekeerd, wordt het effect inzake 

versnippering van aanzienlijk negatief na mildering als gering negatief effect (-1) beoordeeld. Het 

ecologisch beheer van de zuidelijk (Havenbedrijf Antwerpen) gelegen leidingstrook zal bestaan uit 

een extensief beheer van de aanwezige vegetatie. Het beheer omvat 1 of 2 keer per jaar gefaseerd 

maaien (85% maaien en telkens een andere strook van 15% ongemaaid laten als vluchtplaats voor 

kleine fauna) met schijvenmaaier (niet met klepelmaaier). Het maaisel zal op zwad of ruggen gelegd 

worden en ten vroegste een dag later en ten laatste 10 dagen later op balen worden geperst en 

worden afgevoerd. Dus geen rechtstreekse afvoer via afzuiging van het maaisel.  

11.11.2 Maatregelen tijdens aanlegfase 

11.11.2.1 Principes van goed verlichten 

Met oog op lichtschuwe vleermuissoorten die hun vlieg- en migratieroutes langs het Kanaaldok 

hebben, dient bij de plaatsing van de verlichting ervoor gezorgd te worden dat het Kanaaldok 

minimaal wordt verlicht.  

 

Zowel voor de aanleg- als voor de exploitatiefase, moeten de principes van goed verlichten toegepast 

worden: 

• Respecteren van de 20°-regel; 

• Volledig vermijden van een rechtstreekse opwaartse lichtstroom door het principe van de 

neerwaartse lichtstroom; 

• Beperken van weerkaatst opwaarts licht via het principe van het minimum doelgebied en het 

principe van de minimum luminantie met maximale uniformiteit. 

 

 

Figuur 11-78 Voorstelling van gunstige en minder gunstige belichting voor fauna. 

 

Verdere informatie is te vinden in: 

• de Molenaar, J.G., 2003. Lichtbelasting. Overzicht van de effecten op mens en dier. 

• Natuurpunt Educatie & Preventie Lichthinder vzw, 2010. Effecten van lichthinder op fauna en flora. 

Powerpointpresentatie gegeven op de studiedag Lichthinder, 28 oktober 2010. 
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11.11.2.2 Geluid en emissies 

Volgende maatregelen werd reeds in het project geïntegreerd (om NO2-emissies en geluidshinder te 

beperken): 

• Het gebruik maken van voertuigen/machines van Stage IV of beter voor alle middelzware en 

zware voertuigen/machines (vanaf 56 tot 560 kW), wat overeenkomt met types van 2014 of 

jonger.  

• Ongeveer drie kwart van de ingezette voertuigen/machines behoort tot deze categorie.  

• Voor de lichtere types (onder 56 kW) is er weinig of geen verschil i.f.v. de leeftijd van de 

machines. Deze zijn pas vanaf Stage V (types vanaf 2019-2020) aan strengere emissie-eisen 

onderworpen. 

• Het gebruik van minder streng gereguleerde dieselgeneratoren van het zwaarste type (> 560 

kW) wordt uitgesloten. Er zal gewerkt worden met Stage IV of beter voor alle type machines, 

incl. de dieselgeneratoren (< 560 kW). 

Verder wordt hier verwezen naar andere milderende maatregelen in de disciplines Water, Lucht en 

Geluid, die ook een milderend effect zullen hebben in de natuurgebieden/natuurreceptoren. 

11.12 Besluit 

In deze discipline worden de effecten op biodiversiteit besproken voor de aanleg- en exploitatiefase 

van het project. 

Aanlegfase 

• De impact op biodiversiteit ten gevolge van bodemverstoring wordt als verwaarloosbaar (0) 

beschouwd: de aanwezige bodem wordt reeds gekenmerkt door verstoorde en opgehoogde 

bodems. 

• Bij de vegetatieverwijderingswerken wordt gebruik gemaakt van een aantal projectgeïntegreerde 

maatregelen (situering hakselaar, starten aan westzijde). De impact van geluidsverstoring op 

fauna ter hoogte van het Galgenschoor wordt als beperkt negatief (-1) beoordeeld. Ter hoogte van 

de potpolder van Lillo worden geen verstoringseffecten verwacht (verwaarloosbaar, 0) voor fauna, 

evenmin ter hoogte van het projectgebied zelf, daar geen broedhabitat meer aanwezig zal zijn. 

• Tijdens de verdere aanlegfase (nivellering, constructiewerken) is er een gering negatief effect (-1) 

door geluidsverstoring overdag in het Galgenschoor. Het nemen van milderende maatregelen is 

hierdoor wenselijk. Tijdens de nachtperiode wordt het effect als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

Ter hoogte van de potpolder van Lillo is het effect overdag en ’s nachts verwaarloosbaar (0).  

• De effecten van het permanent ruimtebeslag en de inname van leefgebied voor soorten door het 

project op lokaal niveau wordt als een aanzienlijk negatief effect (-3) voor biodiversiteit beoordeeld. 

Er worden in het project evenwel een groot aantal herstelmaatregelen genomen. Niettegenstaande 

het grote aantal herstelmaatregelen, blijft op basis van het vooropgestelde beoordelingskader het 

effect inzake lokaal ecotoop- en biotoopverlies in deze regio na het nemen van de milderende, 

compenserende en natuurherstelmaatregelen onveranderd.  

• Het project voorziet in het inrichten (ecologisch beheer) van 1 leidingstrook die als corridor 

behouden blijft. Hierdoor kan de impact door versnippering en barrièrewerking beschouwd worden 

als beperkt negatief effect (-1). 

• De zeer kleine en tijdelijke bijkomende deposities tijdens de aanlegfase zijn dermate laag dat deze 

niet gemeten kunnen worden in situ noch waargenomen kunnen worden als veranderingen in de 

vegetaties. 

Er treden ter hoogte van de betreffende habitats in de ruime omgeving bijgevolg geen meetbare of 

aantoonbare effecten op, waarbij er geen betekenisvolle aantasting is van natuurwaarden 

(vegetaties ). De depositiewaarden voor stikstof blijven ver beneden de kritische grenswaarden. 

Bijgevolg is er in functie van de definitie van ‘betekenisvolle aantasting’ uit het Decreet 

natuurbehoud geen betekenisvolle aantasting aanwezig (verwaarloosbaar of geen effect (0)).  

• Op basis van de resultaten van de grondwatermodellering worden geen effecten verwacht ten 

gevolge van grondwaterverlaging in het Galgenschoor (verwaarloosbaar (0)).  

• Er zullen tijdens de aanlegfase geen natuurwaarden meer aanwezig zijn ter hoogte van het 

projectgebied. De impact inzake lichthinder tijdens de aanlegfase wordt als een verwaarloosbaar 
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of geen effect (0) beoordeeld. Er worden enkele aanbevelingen geformuleerd inzake goed 

verlichten (geldend voor de aanleg- en exploitatiefase). 

 

Exploitatiefase 

• Er is een toename van het debiet ten gevolge van de lozing van gezuiverd afvalwater via een 

bestaande lozingspijp. Er wordt niet verwacht dat dit zal leiden tot een verlies van slikken- of 

schorrenhabitat aangezien het bestaande kanaal voldoende beschermd is door breuksteen. Het 

toegenomen debiet kan bijgevolg niet leiden tot verlies van schorren- of slikkenhabitat (geen effect 

(0))  

• De geluidsverstoring tijdens de exploitatiefase blijft beperkt. Het effect op overwinterende 

vogelsoorten die voornamelijk in de slikzone voorkomen in het Galgenschoor is verwaarloosbaar 

(0). Voor broedvogels van de schorrenzone is het effect eveneens verwaarloosbaar (0). 

• De zeer kleine bijkomende vermestende en verzurende deposities tijdens de exploitatiefase zijn 

dermate laag dat deze niet gemeten kunnen worden in situ noch waargenomen kunnen worden 

als veranderingen in de vegetaties.Er treden ter hoogte van de betreffende habitats in de ruime 

omgeving bijgevolg geen meetbare of aantoonbare effecten op, waarbij er geen betekenisvolle 

aantasting is van natuurwaarden (vegetaties ). De depositiewaarden voor stikstof blijven ver 

beneden de kritische grenswaarden. Bijgevolg is er in functie van de definitie van ‘betekenisvolle 

aantasting’ uit het Decreet natuurbehoud geen betekenisvolle aantasting aanwezig 

(verwaarloosbaar of geen effect (0)).  

• Tijdens de exploitatiefase kan besloten worden dat voor alle Europees beschermde habitats de 

bijkomende stikstofdeposities zeer beperkt blijven (minder dan 0,1 kg N/ha.j). In de praktijk zullen 

effecten niet meetbaar of waarneembaar zijn in de habitats. Er treden bijgevolg geen aanzienlijk 

negatieve effecten op naar Europese habitattypes of andere vegetaties toe.  Het project genereert 

een beperkte bijdrage tot de totale deposities ter hoogte van de relevante vegetaties dat als 

verwaarloosbaar wordt beoordeeld (0). 

• Tijdens de exploitatiefase zijn er weinig tot geen lokale lichtgevoelige soorten (vleermuizen) meer 

aanwezig ter hoogte van het projectgebied (er is immers geen leefgebied).  Tijdens de 

trekperiodes (voorjaar, herfst) kunnen wel migrerende vleermuizen aanwezig zijn in de ruime 

omgeving. Ook nachtelijk overtrekkende vogels kunnen aanwezig zijn tijdens de trekperiode. 

Migrerende vleermuizen gaan de verlichte zones vermijden, terwijl sommige nachtelijk trekkende 

vogels aangetrokken kunnen worden tot lichtbronnen.  Algemeen zal dit effect beperkt zijn 

(beperkt negatief (-1)). 

 

Voor wat betreft effecten op VEN-gebieden:  

Op basis van de analyse van de mogelijke impacten op VEN-gebieden in de omgeving kan besloten 

worden dat het project niet zal leiden tot onherstelbare of onvermijdbare schade aan VEN-gebieden 

tijdens de aanlegfase en exploitatiefase. 

Voor wat betreft effecten op Natura 2000-gebieden in Vlaanderen: 

• In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied is het SBZ-V ‘Schorren en polders van de 

Beneden-Schelde’ en SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 

gelegen. Er kan besloten worden dat het voorliggende project niet zal leiden tot een betekenisvolle 

aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Habitat- en Vogelrichtlijngebied en dus het 

bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde en tot doel gestelde habitats 

en soorten die erin leven.  Er is geen direct ruimtebeslag, de rustverstoring leidt niet tot 

betekenisvolle effecten en stikstofdeposities blijven zeer laag, zijn niet meetbaar noch 

detecteerbaar als zichtbare veranderingen in de habitats en liggen ver onder de kritische 

grenswaarden voor de relevante habitats binnen dit gebied. Er is evenmin een relevante impact te 

verwachten door de emissies naar het oppervlaktewater. 

• Op ruimere afstand van het projectgebied is het SBZ-V en SBZ-H ‘Kalmthoutse heide’ gelegen. 

Het voorliggende project zal niet leiden tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van deze Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en dus het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde en tot doel gestelde habitats en soorten die 
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erin leven.  Er is geen direct ruimtebeslag noch rustverstoring, en de stikstofdeposities blijven zeer 

laag en onder de drempel waarbij meetbare en detecteerbare effecten kunnen optreden binnen dit 

gebied. Bijgevolg wordt er geen betekenisvolle aantasting verwacht voor dit gebied. 

Voor wat betreft de relevante effecten op Natura 2000-gebieden in Nederland: 

• Op basis van de berekende stikstofdeposities met het AERIUS-model kan besloten worden dat de 

stikstofdeposities afkomstig van emissies tijdens de verschillende fasen van het project, ter hoogte 

van de Nederlandse Natura 2000-gebieden Brabantse Wal, Westerschelde en Saeftinghe en 

Oosterschelde laag zijn en in het maximaal geval 0,6% bedragen in de Brabantse Wal voor het 

aangemelde habitat met de hoogste depositie en laagste kritische depositiewaarde. De 

bijkomende N-depositie zal niet leiden tot meetbare en aantoonbare effecten in de habitats.Er kan 

bijgevolg besloten worden dat het project niet zal resulteren in een betekenisvolle aantasting van 

de natuurlijke kenmerken van de Habitatrichtlijngebieden in Nederland en dus het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde en tot doel gestelde habitats en soorten die 

erin leven. Ook ten aanzien van de Bijlage IV soorten wordt geen betekenisvolle aantasting 

verwacht.  

• Ook verdrogingseffecten zijn niet aan de orde, gelet op de ruime afstand tot het projectgebied. Er 

is voor deze gebieden evenmin een betekenisvolle impact te verwachten voor soorten en habitats 

door emissies in het oppervlaktewater. 
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12 LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED & 
ARCHEOLOGIE 

12.1 Methodologie 

Volgende effecten zullen besproken worden: 

1. Verlies erfgoedwaarden: kwalitatieve beschrijving op basis van beschikbare inventarissen, 

terreinbezoek en archeologienota; 

2. Structuur- en relatiewijzigingen: kwalitatieve beschrijving; 

3. Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde: bespreking van de impact van alle 

geplande (hoge) constructies (o.a. destillatietorens, kraakfornuizen, fakkels, koeltorens, …) op het 

landschapsbeeld vanuit: 

3.1 De woonkernen; 

3.2 Het beschermd stads- en dorpsgezicht van Lillo; 

3.3 Het beschermd cultuurhistorisch landschap Groot Buitenschoor-Galgenschoor. 

 

In het kader hiervan zullen er, op basis van de 3D gegevens van de installaties, visualisaties gemaakt 

worden vanuit het Galgenschoor, Lillo, Berendrecht, Zandvliet en Doel.  

De effectbeoordeling zal als volgt gebeuren voor: 

Significantieniveau Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde 

Aanzienlijk negatief 

effect (-3) 

Sterke verstoring visuele kenmerken en 

beeldkwaliteit/belevingswaarde en verstoring van grote 

omvang (op bovenlokaal niveau) 

Milderende 

maatregelen vereist of 

verantwoording 

Negatief effect (-2) 

Tijdelijke sterke verstoring visuele kenmerken en 

beeldkwaliteit/belevingswaarde of permanente verstoring met 

een redelijke omvang (op lokaal niveau) 

Milderende 

maatregelen wenselijk 

of verantwoording 

Beperkt negatief effect  

(-1) 

Tijdelijke verstoring visuele kenmerken en 

beeldkwaliteit/belevingswaarde en verstoring van eerder 

beperkte omvang 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar effect 

(0) 
Geen of verwaarloosbare visuele verstoring en beeldkwaliteit Nvt 

Beperkt positief effect 

(+1) 

Tijdelijke verbetering van de visuele kenmerken en 

beeldkwaliteit/belevingswaarde of verbetering van beperkte 

omvang 

Nvt 

Positief effect (+2) 

Verbetering visuele kenmerken en 

beeldkwaliteit/belevingswaarde met een redelijke omvang 

(lokaal niveau) 

Nvt 

Aanzienlijk positief effect 

(+3) 

Permanente verbetering visuele kenmerken en 

beeldkwaliteit/belevingswaarde van grote omvang 

(bovenlokaal) 

Nvt 
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Significantieniveau Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Verlies erfgoedwaarden 

Aanzienlijk negatief 

effect (-3) 

Vernietiging/permanente verdwijning van beschermde 

landschappelijke, bouwkundige of archeologische 

erfgoedwaarden 

Milderende 

maatregelen vereist of 

verantwoording 

Negatief effect (-2) 

Vernietiging/permanente verdwijning van niet-beschermde 

landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden 

opgenomen in de landschapsatlas of in de lijst van 

bouwkundig erfgoed. Vernietiging van niet-gedocumenteerd 

archeologisch erfgoed. 

Milderende 

maatregelen wenselijk 

of verantwoording 

Beperkt negatief effect  

(-1) 

Tijdelijke wijziging/beperkte aantasting van 

erfgoedelementen. Aantasting van gedocumenteerd 

archeologisch erfgoed 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

boven op de 

bestaande regelgeving  

Verwaarloosbaar effect 

(0) 

Verwaarloosbare effecten. Geen erfgoed aanwezig. Geen 

indicaties van en kleine kans op de aanwezigheid van 

archeologisch erfgoed 

Nvt 

Positief effect (+1) 
Vrijwaring van erfgoedwaarden, met eventueel een 

verbetering van de context. 
Nvt 

Structuur- en relatiewijzigingen 

Aanzienlijk negatief 

effect (-3) 

Vernietiging/sterke aantasting van karakteristieke 

landschapsstructuren en –samenhang van bovenlokaal 

belang 

Milderende 

maatregelen vereist of 

verantwoording 

Negatief effect (-2) 
Vernietiging/sterke aantasting van karakteristieke 

landschapsstructuren en –samenhang van lokaal belang 

Milderende 

maatregelen wenselijk 

of verantwoording 

Beperkt negatief effect  

(-1) 

Tijdelijke wijziging/beperkte verdwijning of aantasting van 

karakteristieke landschapsstructuren en –samenhang 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar effect 

(0) 
Vrijwaring van landschapsstructuren en –samenhang. Nvt 

Beperkt positief effect 

(+1) 

Tijdelijke of beperkte versterking van karakteristieke 

landschapsstructuren en –samenhang. 
Nvt 

Positief effect (+2) 
Duidelijke versterking van karakteristieke 

landschapsstructuren en –samenhang van lokaal belang. 
Nvt 

Aanzienlijk positief effect 

(+3) 

Duidelijke versterking van karakteristieke 

landschapsstructuren en –samenhang van bovenlokaal 

belang. 

Nvt 

 

Voor een beschrijving van de 7-delige schaal die wordt gehanteerd in bovenstaande 

significantiekaders en de negatieve scores gekoppeld aan de milderende maatregelen, wordt 

verwezen naar § 5.3.   
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12.2 Referentiesituatie 

12.2.1 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied van discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie is ruimer dan enkel 

het projectgebied en wordt bepaald door de reikwijdte van de zichtbaarheid van projectingrepen. De 

zichtbaarheid van de projectingrepen zal afhankelijk zijn van hun beeldhoogte en van de kijkafstand 

van de waarnemer. Naarmate de kijkafstand groter wordt, zal de perceptie van de afmetingen eerst 

snel en daarna trager afnemen.  

Het landschap van de haven en de omliggende polders is eerder vlak, de agrarische zones worden 

gekenmerkt door openheid en weidse zichten. Bovendien situeren zich rondom het projectgebied 

enkele woonkernen. Het gaat onder meer om Berendrecht en Zandvliet ten noordoosten, Stabroek 

ten oosten en Lillo ten zuiden van het projectgebied. Ten westen van het projectgebied situeert zich 

de voormalige woonkern van Doel. 

Dit in acht genomen wordt de landschappelijke invloedssfeer van de projectingrepen vastgelegd als 

een bufferzone van 2 000 m rond het projectgebied. Buiten deze invloedssfeer zal de beeldimpact 

nauwelijks nog anders zijn dan de beeldimpact binnen het studiegebied. Onderstaande figuur geeft 

het projectgebied en het studiegebied weer (zie Hoofdstuk 3 voor een beschrijving van het 

projectgebied).  

 
Figuur 12-1: Aanduiding van het studiegebied: bufferzone van 2000 m rondom het projectgebied 
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12.2.2 Landschapstypologie 

Het studiegebied op macroschaal wordt algemeen beschreven op basis van de voorkomende 

landschapstypes die aangetroffen worden. Voor de afbakening van de landschapstypes wordt gebruik 

gemaakt van de indeling van de landschappen in ‘Traditionele Landschappen’ volgens Antrop. 

Volgens deze indeling zijn in het studiegebied drie landschapstypes terug te vinden: ‘Stedelijke 

gebieden en havengebieden’, ‘Scheldepolders’ en ‘Scheldebekken met getijden’. Het projectgebied 

behoort volledig tot het landschapstype ‘Stedelijke gebieden en havengebieden’. Onderstaande figuur 

toont de afbakening van de Traditionele Landschappen in de omgeving van het studiegebied. 

Het landschap van ‘Stedelijke gebieden en havengebieden’ wordt voornamelijk gevormd door 

antropogene kenmerken. In dit geval gaat het eerder om een havenlandschap dan om een stedelijk 

gebied. Het landschap wordt gevormd door kanalen, dokken en haven-gebonden infrastructuur. Het 

landschap van het Scheldebekken met getijden wordt hier in het studiegebied gevormd door het 

Schelde-estuarium met brakwater. Ook de slikken en schorren, die ontstaan door de getijdenwerking 

van de rivier, behoren tot dit landschap.   

De Scheldepolders worden zowel ten westen van de Schelde als ten oosten van de Schelde 

gekenmerkt door een vlak landbouwgebied, met weidse zichten in verschillende richtingen. Dijken 

met groenschermen zijn vaak aanwezig als ruimtebepalende kleine landschapselementen. Er is een 

sterk perceptief contrast met het landschap in het havengebied. De huidige verticale constructies van 

het haven- en industrielandschap (koeltorens, windturbines, schouwen,…) bepalen mee de 

beeldwaarde van het actuele landschap van de Scheldepolders.  

 

Figuur 12-2: Traditionele landschappen volgens Antrop in het studiegebied en omgeving 
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Een beschrijving van de geomorfologische, topografische en hydrografische karakteristieken van het 

landschap gebeurt op basis van de landschapskenmerkenkaart (Figuur 12-3) en topografische kaart 

(Figuur 12-4). Het landschap waarin het studiegebied gelegen is, bestaat uit een vlak landschap dat 

in grote lijnen, zoals reeds hierboven aangegeven, in drie landschapstypes kan opgedeeld worden: 

de haven, de Schelde en de polders. Het projectgebied bestaat uit een aaneengesloten havengebied 

gevormd door dokken en omliggende bedrijventerreinen. In het zuiden van het studiegebied bevindt 

zich de gefortificeerde kern van Lillo, die deel uitmaakt van de binnenste fortengordel rond 

Antwerpen. 

In het westelijk deel van het studiegebied ligt de Schelde. Langs de Schelde liggen nog enkele 

schorren zoals het Groot Buitenschoor en het Galgenschoor. In het oosten van het studiegebied 

liggen de verschillende havendokken en nog verder liggen de restanten van de Scheldepolders. Zoals 

al eerder werd vermeld, bestaan de Scheldepolders uit een open agrarisch landschap. De 

belangrijkste bebouwingskernen in dit gebied, met een typisch rechtlijnig wegenpatroon, zijn 

Zandvliet, Berendrecht, Stabroek, Hoevenen en Ekeren.    

Ten oosten van het studiegebied ligt de A12, welke in grote lijnen de scheiding vormt tussen het 

poldergebied en haven.  

Ten noordoosten van het studiegebied bevindt zich het antitankkanaal, een historische 

verdedigingslinie met forten. 

 

Figuur 12-3: Landschapskenmerkenkaart ter hoogte van het studiegebied 
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Figuur 12-4: Topokaart ter hoogte van het studiegebied 

12.2.3 Cultuurhistorische context 

Het projectgebied situeert zich in de historische polder van Lillo, ten noorden van het vroegere 

polderdorp Oud-Lillo dat ondertussen verdwenen is voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. De 

eerste inpoldering van dit gebied vond plaats in de 11de en de 12de eeuw en de ingepolderde 

gronden werden voornamelijk gebruikt voor landbouw en veenontginning. Vanaf de 14de eeuw 

vonden regelmatig stormvloeden plaats die dijkdoorbraken veroorzaakten en de polders en Lillo vaak 

onder water zetten.  

Ten tijde van de 80-jarige oorlog (1568 - 1648) werd in opdracht van Willem van Oranje aan 

weerzijden van de Schelde een fort opgericht, Fort Liefkenshoek op linkeroever en Fort Lillo op 

rechteroever. Fort Lillo, dat zich in het zuidelijk deel van het studiegebied situeert, werd opgericht 

tussen 1578 en 1580. Het is ook in deze periode dat er strategische inundaties uitgevoerd werden 

met behulp van dijkdoorbraken. Hierdoor was Fort Lillo een belangrijke, vaak belegerde vesting 

tijdens het Ancien Régime. In het kader van de belegering van Fort Lillo in 1585 bouwden de 

Spanjaarden nabij het projectgebied de schans of het fort Blauwgaren.  
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Schans Blauwgaren situeert zich ongeveer halverwege Fort Lillo en de plaats waar in 1627 Fort 

Frederik Hendrik stond en situeert zich vermoedelijk net tussen de twee delen van het projectgebied. 

De schans bleef slechts enkele jaren in handen van de Spanjaarden. In het begin van de 17de eeuw 

werd de oorspronkelijke versterking vervangen door een stenen redoute met twee bastions, omringd 

door een 20 m brede natte gracht. In de tweede helft van de 17de eeuw waren de hutten reeds 

vervallen en werden ze gebruikt door de opzichters voor de herbedijking van het gebied die startte in 

1651. Deze herbedijking had als doel het opnieuw aanleggen van de dijken na de strategische 

inundaties. In 1672 werden de hutten volledig gesloopt. Op de 18de-eeuwse Ferrariskaart (Figuur 

12-5) is Schans Blauwgaren niet meer zichtbaar, op de kaart is enkel een uitstulping in de dijk ter 

hoogte van de vermoedelijke schans zichtbaar. Op de kaart Vandermaelen (Figuur 12-6), die dateert 

uit de 19de eeuw, wordt op dezelfde locatie melding gemaakt van een fort. Op basis van deze kaart 

kan vastgesteld worden dat het projectgebied in zeer beperkte mate overlapt met de aanduiding van 

het fort op de Vandermaelenkaart. Op basis van de 19de-eeuwse Atlas der Buurtwegen zou het fort 

mogelijks het uiterste hoekje van het projectgebied innemen. Voor de details van deze en andere 

kaarten en een aanduiding van de fortzone wordt verder verwezen naar de archeologienota.  

In de 18de en 19de eeuw blijft het Fort Lillo van groot belang, terwijl Fort Hendrik stilaan in onbruik 

raakt en de schans in 1786 gesloopt wordt. In het begin van de 19de eeuw zorgen enkele dijkbreuken 

opnieuw voor overstromingen in de polder van Lillo. Rondom het Fort van Lillo en de dorpskern van 

Oud-Lillo werd in 1838 dan ook een kraagdijk of cirkeldijk aangelegd. Deze dijk is zichtbaar op de 

kaart Vandermaelen (Figuur 12-6) en loopt doorheen het projectgebied. Op het einde van de 19de 

eeuw verliest Fort Lillo zijn militair karakter en worden er binnen de verdediging kleine huizen 

gebouwd.  

Figuur 12-5: Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied en het studiegebied 
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Figuur 12-6: Vandermaelenkaart met aanduiding van het projectgebied en het studiegebied 

 

In de 20ste eeuw blijft Antwerpen van groot strategisch belang. Tijdens WOI wordt de stad verdedigd 

door twee ringen met forten. De buitenste ring bestaat uit moderne forten waarvan de bouw startte na 

1906, maar die vaak niet afgewerkt zijn. De binnenste ring bestaat uit oude forten uit de jaren 1860 

die opnieuw in gebruik genomen worden. Ter hoogte van het projectgebied werd rond 1911 Batterij 

Blauwgaren gebouwd. Batterij Blauwgaren bestond uit een betonnen hoofdgebouw, aarden 

versterkingen en vier geweerplatformen. Uiteindelijk werd de batterij niet ingezet bij de start van WOI. 

Op 8 oktober 1914 werden de wapens en het hoofdgebouw van de batterij vernietigd door het 

Belgische leger, om te vermijden dat de batterij in Duitse handen zou vallen.  

Hoewel Antwerpen tot de bevrijding in 1944 relatief gespaard bleef van grote vernietigingen, is de 

ruime regio van het projectgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende keren 

gebombardeerd. Deze bombardementen bestonden uit aanvallen met V-bommen en vonden 

voornamelijk plaats tussen oktober 1944 en maart 1945. Er zijn zeker ook V-bommen op het 

projectgebied gevallen, maar de exacte plaats van de inslagen is niet met zekerheid gekend. In de 

archeologienota wordt het volledige projectgebied daarom aangeduid als risicozone voor het 

aantreffen van V-bommen.  

Het gebied was tot in de jaren ’60 een poldergebied. Met de uitbreidende haven van Antwerpen werd 

het terrein in de jaren ’60 opgespoten (gemiddeld 5 m) met infrastructuurspecie die vrijkwam bij het 

graven van dokken. Op de omliggende terreinen rond het projectgebied zijn vervolgens 

bedrijfsgebouwen opgetrokken, spoorwegen aangelegd en verhardingen aangebracht. De 

overgebleven resten van Batterij Blauwgaren werden in 1963 voorafgaand aan de ophoging voor de 

havenuitbreiding gesloopt. Voor meer detail hieromtrent wordt verwezen naar de archeologienota.  
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Ter hoogte van het projectgebied trad na de ophoging van het havengebied een vegetatiesuccessie 

op. Deze successie startte met een naakte bodem waar aanvankelijk een pioniersbegroeiing van 

duinsoorten kiemde. Geleidelijk aan kwamen soorten van graslanden en ruigtes, waardoor het gebied 

veranderde in een grazige ruigte met dominantie van Duinriet. Met de komst van Berken en Wilgen, 

boomsoorten die zich met de wind verspreiden, evolueerde dit tot een bos met pioniersboomsoorten. 

Momenteel wordt het projectgebied dan ook voornamelijk gekenmerkt door Berken, Wilgen, 

Duindoornstruweel, open zones, Duinrietvegetaties, etc. Voor een uitgebreide beschrijving van de 

aanwezige habitattypes, wordt verwezen naar Hoofdstuk 11 Biodiversiteit.  

12.2.4 Beschermd onroerend erfgoed 

Kaart 9 in Bijlage 1 geeft een overzicht van het beschermd onroerend erfgoed ter hoogte van het 

projectgebied en het studiegebied. Er bevindt zich geen beschermd onroerend erfgoed ter hoogte van 

het projectgebied zelf. In het studiegebied situeren zich wel een aantal elementen die aangeduid zijn 

als beschermd onroerend erfgoed. Het gaat om:  

Beschermde cultuurhistorische landschappen: 

• Groot Buitenschoor – Galgenschoor (ID: 5450) op ca. 150 m ten westen van het zuidelijk deel van 

het projectgebied, op ca. 80 m ten westen van het noordelijke deel van projectgebied; 

• Slikken en schorren van Oude Doel (ID: 8437) op ca. 1,3 km ten westen van het projectgebied; 

• Antitankgracht (ID: 4344) op ca. 1,6 km ten oosten van het projectgebied. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten: 

• Lillo-fort met veer en getijdenhaven (ID: 5095) op ca. 1 km ten zuiden van het projectgebied; 

• Windmolen Westmolengeest met omgeving (ID: 6330) op ca. 2,2 km ten noordoosten van het 

projectgebied (net buiten het studiegebied). 

Beschermde monumenten: 

• Lillo-fort: omwalling (ID: 5094) op ca. 1,2 km ten zuidwesten van het projectgebied; 

• Lillo-fort: kruitmagazijn (ID: 5090) op ca. 1,4 km ten zuidwesten van het projectgebied; 

• Lillo-fort: gevels en bedakingen officierswoningen (ID: 5093) op ca. 1,4 km ten zuidwesten van het 

projectgebied; 

• Lillo-fort: kazematten (ID: 5092) op ca. 1,4 km ten zuidwesten van het projectgebied; 

• Lillo-fort: blokhuis (ID: 5089) op ca. 1,2 km ten zuidwesten van het projectgebied; 

• Graanwindmolen De Eenhoorn (ID: 7338) op ca. 1,6 km ten zuidwesten van het projectgebied; 

• Fort Liefkenshoek (ID: 10880) op ca. 2,4 km ten zuidwesten van het projectgebied (net buiten 

studiegebied); 

• Doel: Stenen windmolen (ID: 7787) op ca. 1,6 km ten westen van het projectgebied; 

• Doel: Hooghuis (ID: 7815) op ca. 1,9 km ten westen van het projectgebied.  

 

Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites in de ruime omgeving van het studiegebied. 
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12.2.5 Erfgoedlandschappen 

Er bevinden zich geen erfgoedlandschappen in het projectgebied of in het studiegebied. Ten oosten 

van het studiegebied situeert zich wel het nabijgelegen erfgoedlandschap Erfgoedlandschap Deel van 

ankerplaats Polders van Stabroek (ID 14896, ca. 1 km ten oosten van het studiegebied en ca. 3 km 

ten oosten van het projectgebied). Dit erfgoedlandschap wordt weergegeven in Figuur 12-7. 

 
Figuur 12-7: Erfgoedlandschap in de nabijheid van het projectgebied en het studiegebied. 
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12.2.6 Vastgestelde inventarissen 

Vastgesteld bouwkundig erfgoed: 

Er bevindt zich geen vastgesteld bouwkundig erfgoed ter hoogte van het projectgebied zelf. In het 

studiegebied bevinden zich een aantal elementen die vastgesteld zijn als bouwkundig erfgoed 

(Figuur 12-8 en Kaart 10 in Bijlage 1), waarvan de belangrijkste elementen zijn: 

• Bevrijdingsdok1 (ID: 99366) op ca. 400 m ten oosten van het projectgebied; 

• Zandvliet- en Berendrechtsluis (ID: 73887) op ca. 1,3 km ten noorden van het projectgebied; 

• Kasteel Reigershof (ID: 82836) op ca. 1,2 km ten noordoosten van het projectgebied; 

• Frans Tijsmanstunnel (ID: 99915) op ca. 1,4 km ten zuidoosten van het projectgebied; 

• Lillobrug (ID: 102171) op ca. 1,6 km ten zuidoosten van het projectgebied; 

• Pompstation (ID: 101054) op ca. 1,7 km ten zuidoosten van het projectgebied; 

• Fort Liefkenshoek (ID: 70789) op ca. 2,6 km ten zuidwesten van het projectgebied (net buiten 

studiegebied); 

• Graanwindmolen De Eenhoorn (ID: 103486) op ca. 1,6 km ten zuidwesten van het projectgebied; 

• Lillo-fort (ID: 102172) op ca. 1,4 km ten zuidwesten van het projectgebied; 

• Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (ID: 64115) op ca. 1,8 km ten westen van het 

projectgebied (net buiten studiegebied). 

Vastgestelde landschapsatlasrelicten: 

Er bevinden zich geen vastgestelde landschapsatlasrelicten in het projectgebied en in het 

studiegebied (Kaart 10 in Bijlage 1). De meest nabije landschapsatlasrelicten situeren zich net ten 

oosten van het studiegebied, het gaat om:  

• De Polder van Stabroek met overgangszone naar de Noorderkempen (ID: 10284) op ca. 1 km ten 

oosten van het studiegebied en ca. 3 km ten oosten van het projectgebied; 

• Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar Kempen (ID: 10289) op ca. 1,3 km ten 

oosten van het studiegebied en ca. 3,3 km ten oosten van het projectgebied. 

 

1 Het Bevrijdingsdok is het voormalige Delwaidedok, in februari 2019 werd beslist om de naam van dit 
dok te veranderen. 
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Figuur 12-8: Vastgestelde inventarissen ter hoogte van het projectgebied en het studiegebied. 

12.2.7 Centrale Archeologische Inventaris 

In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) zijn enkele waarnemingen opgenomen in de ruime 

omgeving van het projectgebied. Binnen het projectgebied worden er echter geen archeologische 

waarnemingen vermeld in de CAI. 

12.2.8 Perceptieve kenmerken 

Omwille van het intensieve ruimtegebruik in de haven, zijn de horizontale kijkafstanden doorgaans 

beperkt. Het projectgebied vormt daar nu nog een uitzondering op, maar het achtergronddecor is in 

hoge mate geïndustrialiseerd, aangevuld met de Scheldelaan als druk bereden weg, een drukke 

goederenspoorweg en hoogspanningsleidingen. Hoewel elementen uit het havenlandschap zo goed 

als altijd zichtbaar zullen zijn, zijn er in het studiegebied wel enkele aantrekkelijke zichten terug te 

vinden. Het gaat onder meer om het zicht naar de Schelde, de natuurgebieden Galgenschoor en 

Reigersbos-Opstalvallei. Hieronder worden de verschillende beeldbepalende landschapselementen in 

het studiegebied beschreven voor de verschillende kijkrichtingen vanuit het projectgebied. 
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De beeldbepalende elementen in het landschap zijn:  

• Ten noorden van het projectgebied:  

• De productiesite van Gunvor. 

• Ten noorden van het zuidelijk deel van het projectgebied:  

• De productiesite van Inovyn;  

• De productiesite van Vesta. 

• Ten oosten van het noordelijk deel van het projectgebied:  

• Het Kanaaldok B2;  

• Het natuurgebied Reigersbos – Opstalvallei;  

• De bulkopslag van ABT. 

• Ten oosten van het zuidelijk deel van het projectgebied:  

• Kanaaldok B2; 

• De gestapelde containers van Sea-Tank.  

• Ten zuiden van het noordelijk deel van het projectgebied:  

• De productiesite van IMB; 

• De zoutopslag van Inovyn;  

• Insteekdok 2 met laad- en loskranen. 

• Ten zuiden van het zuidelijk deel van het projectgebied: 

• De productiesite van Bayer; 

• De productiesite van OTSA,  

• Het Insteekdok Bayer met laad- en loskranen. 

• Ten westen van het projectgebied:  

• De Scheldelaan; 

• De goederenspoorweg;  

• De hoogspanningslijn; 

• Het natuurgebied het Galgenschoor en de Schelde; 

• Aan de overkant van de Schelde is de kerncentrale van Doel zichtbaar. 

 

Het projectgebied is heel anders dan zijn omgeving en kenmerkt zich door de aanwezigheid van 

verschillende groene landschappelijke eenheden en open gebieden. Het bos dat zich momenteel in 

het projectgebied situeert, vormt in de huidige situatie een eerder open boslandschap met vlakken 

open ruigtevegetatie, aangevuld met de bomenrij van populier langs de Scheldelaan op het zuidelijk 

deel van het projectgebied en de bomenrij van populier langs het Kanaaldok B2 op het noordelijk deel 

van het projectgebied en doorsneden met wegenis. De beboste delen binnen het projectgebied 

vormen echter gesloten eenheden. De grenzen met het reeds tot zeehavengebied ontwikkelde gebied 

ten noorden en ten zuiden van het projectgebied zijn om die reden te karakteriseren als harde 

grenzen, alhoewel het bos een afschermfunctie heeft waardoor die vanuit het projectgebied minder 

opvallen. In omgekeerde richting wordt de grens als positief ervaren. De grens met de Scheldelaan in 

het westen is minder hard en direct. De reden hiervoor is dat de Scheldelaan de horizontale 

kijkafstand niet belemmert. Bovendien wordt de Scheldelaan afgeschermd door de bomenrij van 

populier van het zuidelijk deel van het projectgebied. Dit is negatief voor de horizontale kijkafstand, 

maar positief voor de landschapsbeleving doordat de bomenrij het landschap met de Scheldelaan, de 

goederenspoorweg en de hoogspanningslijn achter deze zone ’s zomers volledig en ’s winters deels 

afschermt. Hetzelfde geldt voor het noordelijk deel van het projectgebied, waar de bomenrij van 

populier de bulkopslag aan de overkant van het Kanaaldok B2 afschermt van het noordelijk deel van 

het projectgebied. 
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Zoals eerder al werd omschreven, situeren zich in het ruimere studiegebied ook enkele woonkernen. 

Ten zuiden van het projectgebied situeert zich de kleine woonkern Fort Lillo, gesitueerd in een 

voormalig fort. Deze woonkern is zo goed als volledig omgeven door het havengebied van 

Antwerpen, maar ten noorden en ten zuiden van het fort situeren zich nog twee natuurgebieden. In 

het noorden gaat het om het natuurgebied het Galgenschoor, in het zuiden om de Potpolder. Op de 

omwalling van het fort kan gewandeld en gefietst worden en vanop deze omwalling is er zicht op 

zowel deze natuurgebieden, als op het omringende havengebied. Aan het noordelijk deel van de 

omwalling is relatief veel hoge begroeiing aanwezig, waardoor het zicht op zowel het Galgenschoor 

als op het industriële landschap deels gefilterd wordt. Het havengebied blijft echter sterk aanwezig in 

de landschapsbeleving, met veel verticale beeldbepalende elementen zoals kranen, hoogspannings-

masten, de kerncentrales van Doel en windturbines.  

Figuur 12-9 geeft het zicht weer vanop de Lillo steiger, met kijkrichting naar het noorden. Op deze 

figuur is zowel een deel van het Galgenschoor zichtbaar, als de dijk rond Fort Lillo en het omliggende 

havenlandschap. Figuur 12-10 geeft de situatie weer vanop de dijk rond Fort Lillo. Opnieuw is hier het 

Galgenschoor zichtbaar, tegen de achtergrond van het havenlandschap. In het centrum van Fort Lillo 

is het havenlandschap minder opvallend aanwezig. De omwalling zorgt ervoor dat het 

havenlandschap als het ware wordt buitengesloten, enkel de opvallende verticale structuur van een 

hoogspanningsmast met bijhorende hoogspanningsleidingen is nog aanwezig. Figuur 12-11 en Figuur 

12-12, respectievelijk ter hoogte van het Kazerneplein en de Havenmarkt, geven hiervan een beeld.  

Figuur 12-9: Lillo – Foto van op de steiger 

 
Figuur 12-10: Lillo – Foto van op de omwalling  

Figuur 12-11: Lillo – Foto op het Kazerneplein  Figuur 12-12: Lillo – Foto op de Havenmarkt  
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In het noordelijk deel van het studiegebied liggen de woonkernen van Berendrecht en Zandvliet. Deze 

worden op de landschapskenmerkenkaart aangeduid als nieuwe nederzettingen en hebben een 

typisch rechtlijnig stratenpatroon. Beide dorpen liggen naast de kanaaldokken. Het zicht op deze 

dokken en het havengebied wordt deels afgeschermd door een dijk langs de kanaaldokken en door 

de vegetatie op en naast deze dokken. Zo is er ook het Reigersbos, een natuurgebied dat gesitueerd 

is langs de kanaaldokken en de dijk. Dit bos strekt zich uit vanaf de Derdeweg in Zandvliet tot aan de 

spoorweg ten noorden van het Bevrijdingsdok en vormt een buffer tussen de haven en de dorpen. 

Vanop de dijk zelf wordt als het ware uitgekeken over de haven. Het havenlandschap is hier dan ook 

dominant aanwezig. Deze dijk wordt frequent gebruikt door wandelaars en fietsers. 

In de dorpen achter de dijk is het havenlandschap minder aanwezig, vanaf bepaalde locaties zijn wel 

de hoge, verticale landschapselementen nog zichtbaar. Het gaat voornamelijk om windturbines en 

hoogspanningsmasten, maar ook om kranen en schouwen. Figuur 12-13 werd gemaakt op de dijk ter 

hoogte van de Derdeweg in Zandvliet, met kijkrichting in de richting van Berendrecht. Figuur 12-14 

toont het zicht vanop de dijk in Berendrecht, ca. 270 m ten noorden van het uitkijkpunt van de 

Opstalvallei. De kijkrichting is ook hier zuidelijk. Het havenlandschap is hier opnieuw dominant 

aanwezig, ook het bos ter hoogte van het projectgebied is zichtbaar en doorbreekt deels het 

industriële landschap.  

Figuur 12-15 toont het landschap ter hoogte van de Windmolenstraat in Zandvliet, de windturbine is 

hier een duidelijk zichtbaar element uit het havenlandschap. Op Figuur 12-16 wordt tenslotte de 

situatie getoond in de woonwijk van Berendrecht die zich net achter de dijk situeert, ter hoogte van de 

Sint-Jan Baptiststraat. Het zicht vanuit de wijk op de haven wordt voor het grootste deel afgeschermd 

door de dijk en door de vegetatie op en langs de dijk. Het havenlandschap wordt enkel zichtbaar door 

een aantal beperkte doorzichten.  

Figuur 12-13: Dijk Zandvliet Figuur 12-14: Dijk Berendrecht 

 

Figuur 12-15: Woonwijk Zandvliet Figuur 12-16: Woonwijk Berendrecht 
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Ook Stabroek, dat zich ten oosten van het studiegebied situeert, wordt volgens de 

landschapskenmerkenkaart geklasseerd als een nieuwe nederzetting. Dit dorp wordt omringd door 

vlak poldergebied dat door de A12 afgescheiden wordt van het industriële havengebied. Doordat het 

dorp omringd wordt door dergelijk vlak agrarisch gebied, zijn er op sommige locaties doorzichten naar 

het havengebied. Dit betekent dat ook hier elementen uit het havenlandschap reeds een invloed 

hebben op de beeldwaarde van het dorp. In de wijken zelf blijft deze invloed eerder beperkt en zullen 

enkel hoge verticale structuren (windturbines, hoogspanningsmasten) zichtbaar zijn. Aan de rand van 

het dorp zal de impact van het havenlandschap groter zijn, omdat de zichtbaarheid vergroot. 

Onderstaande figuren, Figuur 12-17 en Figuur 12-18, geven een beeld van het landschap aan de 

rand van Stabroek en werden in het noordelijk en in het zuidelijk deel van Stabroek gemaakt, 

respectievelijk ter hoogte van de Abtsdreef en van de Kleine Molenweg. 

Figuur 12-17: Stabroek – Abtsdreef  Figuur 12-18: Stabroek – Kleine Molenweg 

 

In het westen van het studiegebied tenslotte, ligt de dorpskern van Doel. Ook deze dorpskern ligt 

achter een dijk, waardoor het woongebied en het achterliggende poldergebied deels afgescheiden 

worden van de Schelde en van het havenlandschap. Ook vanop deze dijk is er een weids zicht over 

het havenlandschap. De kerncentrales van Doel, die zich ca. 1,5 km ten noorden van het woondorp 

situeren, zijn prominent aanwezig in het landschapsbeeld (Figuur 12-19). Ook het projectgebied, dat 

zich aan de overkant van de Schelde situeert, is hier zichtbaar. De bossen die momenteel aanwezig 

zijn op het projectgebied doorbreken gedeeltelijk het industriële havenlandschap, dit wordt getoond in 

Figuur 12-20.  

Ondanks de impact van het havenlandschap, wordt ook op deze dijk volop gefietst en gewandeld. 

Hoewel de dijk zorgt voor een afscheiding tussen de haven en het woongebied, zijn in het centrum 

van Doel toch een heel aantal industriële elementen zichtbaar. Dit is onder meer te wijten aan de 

korte afstand tussen dit dorp en het havengebied en de aard van de infrastructuur en elementen uit 

het havenlandschap. Grote verticale elementen zoals de koeltorens, hoogspanningspalen en kranen 

zijn zichtbaar vanop bepaalde locaties en hebben een impact op de visuele belevingswaarde van het 

dorp. Dit wordt getoond in foto’s in Figuur 12-21 en Figuur 12-22, die respectievelijk gemaakt werden 

ter hoogte van de Havenweg en ter hoogte van de Vissersstraat.   
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Figuur 12-19: Dijk Doel Figuur 12-20: Dijk Doel 

 

Figuur 12-21: Doel – Havenweg  Figuur 12-22: Doel – Visserstraat  

 

12.3 Effectbeschrijving en effectbeoordeling – aanlegfase  

12.3.1 Aanlegfase – ontbossingswerken en 
vegetatieverwijdering 

12.3.1.1 Verlies erfgoedwaarden 

Gezien de recente opspuiting van het projectgebied heeft het landschap in de huidige situatie een 

beperkte erfgoedwaarde. Het is geen historisch polderlandschap en het projectgebied is volledig 

omsloten door wegenis, hoogspanningsleidingen, leidingen en bestaande industriële ontwikkelingen. 

De ontbossing heeft geen verlies aan landschappelijke, bouwkundige en archeologische 

erfgoedwaarden tot gevolg: geen effect (0).  

12.3.1.2 Structuur- en relatiewijzigingen 

Het projectgebied van Project One ligt te midden van industriegebied op de rechter Scheldeoever in 

de Antwerpse haven. In huidige toestand is het projectgebied grotendeels bebost. Binnen het 

boslandschap worden eerder gesloten eenheden van beboste delen afgewisseld met vlakken open 

ruigtevegetatie. Dit boslandschap wordt aangevuld met een bomenrij van populier aan de 

Scheldelaan (zuidelijk deel van het projectgebied), met een bomenrij van populier op het noordelijk 

deel van het projectgebied en wordt doorsneden met wegenis.   
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Tijdens de aanlegfase zal op de terreinen van Project One voorzien worden in de ontbossing van ca. 

39,31 ha. Daarnaast zal over de volledige oppervlakte van het terrein in het projectgebied 30 cm van 

de bovenste teelaarde afgegraven worden, waardoor ook de overige vegetatie verwijderd wordt. De 

bomenrij op het noordelijk deel van de site, langs het Kanaaldok, blijft bewaard. De bomenrij op het 

zuidelijk deel van het projectgebied bestaat uit oude bomen die een risico vormen; en dus verwijderd 

zullen worden.  

Deze fase van het project vormt de voorbereidende stap voor een verdere invulling en inbreiding van 

het havenlandschap. Het bos, de ruigtevegetatie, de lokale verhogingen en de bestaande bomenrijen 

zijn elementen die structuurbepalend zijn in dit landschap. Het verdwijnen van deze 

structuurbepalende elementen zal zorgen voor een grote wijziging van de huidige 

landschapsstructuur op deze locatie. Het terrein wordt aan het begin van de werken omgevormd van 

het huidige boslandschap naar een volledige open zone. Zoals eerder vermeld, blijft de bomenrij op 

het noordelijk deel van het Kanaaldok wel bewaard. Ook op de Gunvor site blijft een strook bos 

bewaard. Deze bosstrook situeert zich buiten het projectgebied, maar vond aansluiting bij het bos op 

het noordelijk deel van de site van Project One. Deze onderlinge relatie zal met de ontbossing 

verdwijnen. Vanuit ruimtelijk oogpunt kan echter gesteld worden dat haveninbreiding de voorkeur 

geniet op havenuitbreiding. Rekening houdend met de industriële ontwikkelingen en kenmerken van 

de omgeving, wordt het effect van het geheel van ontbossing op de landschapsstructuur als een 

negatief effect (-2) beoordeeld. 

Het huidige bos vormt een landschappelijke groene zone die beschouwd kan worden als een 

ecologische stapsteen, of dus als een zone die van belang is als onderdeel van de ecologische 

structuren en ecologische relaties in het landschap. Door het verdwijnen van het bosgebied op de 

terreinen van Project One, blijft enkel nog een beperkt bosaandeel over op de Gunvor site. Dit heeft 

als gevolg dat de bestaande ecologische stapsteen wordt verstoord, verkleind en verbroken. Het 

wijzigen van deze landschapsecologische relaties wordt als een negatief effect (-2) beoordeeld. 

12.3.1.3 Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde 

De ontbossing zal een beperkte impact hebben op de (hoofdzakelijk visuele) perceptieve kenmerken 

van het landschap en de belevingskwaliteiten die daar mee in verband staan. Het projectgebied 

situeert zich echter in industriegebied, waardoor de landschappelijke beleving er in de huidige situatie 

zeer beperkt is. Het Fort van Lillo, die een belangrijke perceptieve en belevingswaarde heeft, bezit 

geen directe zichtrelatie met het projectgebied.  

Het inzetten van machines (zagen, hakselaar,..) en transporten voor de afvoer van hout tijdens deze 

fase van het project zorgen voor een tijdelijke visuele en auditieve verstoring van het landschap, die 

in een zone van ca. 200 m in de omgeving merkbaar zal zijn. Het wijzigen van het landschapsbeeld 

en de -beleving door de tijdelijke werkzaamheden van de ontbossing is als een beperkt negatief effect 

(-1) te beschouwen. 

Tijdens de ontbossing van het projectgebied zal het landschapsbeeld en de -beleving verstoord 

worden. Dit als gevolg van het wijzigen van het algemene uitzicht van het terrein naar de omgeving 

toe en anderzijds als gevolg van de werken zelf. Het verdwijnen van het bos en de overige vegetatie 

van het terrein heeft een permanent negatieve invloed op het uitzicht van het gebied. Daar waar eerst 

sprake was van een groter aaneengesloten bos in het landschap, blijft nu enkel een beperkt aandeel 

bos op de Gunvor site over. Het landschap wordt hierdoor grotendeels open en het dieptezicht naar 

het omgevend industrielandschap neemt sterk toe. Het effect is evenwel lokaal te noemen. Het 

wijzigen van het landschapsbeeld en de -beleving door de ontbossing wordt als een negatief effect (-

2) beschouwd. 
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12.3.1.4 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Aangezien tijdens de terreinvoorbereiding geen aanzienlijke negatieve effecten optreden, zijn 

milderende maatregelen wenselijk maar niet strikt noodzakelijk. Daarnaast is het vanuit de discipline 

Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie niet voor de hand liggend om milderende 

maatregelen naar voor te schuiven, dit naar zowel veiligheid toe als omwille van de beperkte 

beschikbare ruimte. Om deze redenen worden vanuit deze discipline dan ook geen milderende 

maatregelen voorgesteld.  

12.3.2 Aanlegfase – overige terreinvoorbereiding en constructie 

12.3.2.1 Verlies erfgoedwaarden 

Tijdens de constructie zullen ook lokale graafwerken op het terrein plaatsvinden. Voor een aantal 

installaties zullen ook paalfunderingen met een diepte van ca. 25 m noodzakelijk zijn. In het kader van 

deze graafwerkzaamheden is een archeologienota opgemaakt en worden archeologische 

vooronderzoeken uitgevoerd. Bij de omgevingsvergunningsaanvraag zal de archeologienota 

toegevoegd worden. Voor het verlies van erfgoedwaarden wordt dan ook verwezen naar deze 

archeologienota.  

De archeologienota stelt dat het projectgebied zich niet bevindt in een vastgestelde archeologische 

zone, in een beschermde archeologische site of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed meer 

te verwachten valt. De conclusie van het landschappelijk onderzoek houdt in dat de geologische kaart 

wijst op een dynamisch en interessant gebied, dat op drie niveaus vraagt om onderzoek. De drie 

niveaus zijn de top van het Weichseliaan (voor steentijdartefactenvindplaatsen), de top van het veen 

van het Lid van Antwerpen (voor Romeinse tot middeleeuwse bewoning) en de top van het Lid van 

Ekeren (voor middeleeuwse tot moderne bewoning). In de bovenste 4 à 6 m van het projectgebied zit 

geen archeologisch potentieel, dit is te wijten aan de ophogingen in de jaren 1960. 

In de eerste laag onder deze ophogingen (Top van het Lid van Ekeren) situeren zich mogelijks resten 

van de Middeleeuwen, Nieuwe Tijd en Nieuwste tijd. De archeologienota concludeert hiervoor dat de 

schans of het fort Blauwgaren niet bedreigd wordt door de werkzaamheden. Ook voor batterij 

Blauwgaren is geen verder onderzoek aangewezen. Voor de rest van de zone geldt er dat er sprake 

is van archeologisch potentieel, maar de kans is zeer groot dat dit potentieel verstoord werd bij het 

ophogen van het gebied. Bijkomend archeologisch onderzoek zal naar verwachting niet leiden tot 

nuttige kenniswinst. Er wordt voor dit niveau dan ook geen verder onderzoek geadviseerd. 

De tweede laag onder de ophogingen is deze van de top van het Veen van Antwerpen. In deze laag 

is er potentiële aanwezigheid van Romeinse en Middeleeuwse resten, maar het potentieel is eerder 

laag. Er wordt verwacht dat bijkomend archeologisch onderzoek niet zal leiden tot nuttige 

kenniswinst. Ook voor dit niveau wordt geen verder onderzoek geadviseerd.  

Tenslotte is er het niveau van top van het Lid van Lembeke/Lid van Doel (Weichseliaan). Dit niveau 

kent een hoog potentieel voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de steentijd. Het is noodzakelijk 

om onder andere de ruimtelijke verspreiding van het veen beter te bestuderen. Een bijkomend 

geofysisch onderzoek en landschappelijk bodemonderzoek is noodzakelijk. Voor de modaliteiten voor 

de uitvoering van dit vervolgonderzoek wordt verwezen naar het tweede deel van de archeologienota, 

het Programma van Maatregelen (PvM).  

Zoals eerder al werd vermeld, bevinden zich nog restanten van oorlogsmunitie uit WOII in de bodem 

van het projectgebied. In de archeologienota wordt het projectgebied dan ook aangeduid als 

risicozone voor het aantreffen van V-bommen (§ 12.2.3). Ook de door BODAC uitgevoerde 

desktopstudie naar conventionele en toxische explosieven kleurt het hele projectgebied in met een 

hoog risico op de aanwezigheid van restanten van V-bommen. In specifieke zones, onder meer ter 

hoogte van de oude batterij, is er een hoog risico op de aanwezigheid van andere militaire munitie. 

Om de oorlogsmunitie op te sporen zullen de proefboringen die in het kader van het geotechnisch 

onderzoek worden uitgevoerd, uitgerust worden met apparatuur om explosieven te detecteren.  
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12.3.2.2 Structuur- en relatiewijzigingen 

Na de ontbossing van het terrein zal gedurende een korte tijd een tijdelijke open zone ontstaan, 

waarbinnen de bouwwerken zullen plaatsvinden. Er zal gestart worden met de nivellering van het 

projectgebied. Het terrein heeft in de huidige situatie een vlakke topografie, met enkele taluds en 

lokale ophogingen in het landschap. Structuurbepalend zijn deze lokale verhogingen in het landschap 

echter niet te noemen.  

Op het zuidelijk deel van de site zijn de werfvoorzieningen tijdelijk, op het noordelijk deel van de site 

zal een contractordorp worden geplaatst dat na de aanlegfase permanent in gebruik blijft (zie 

Hoofdstuk 3 Projectbeschrijving voor meer informatie over dit contractordorp). Werfwegen die zullen 

aangelegd worden kunnen het bestaande open terrein opdelen in kleinere stukken, waardoor de 

landschapsstructuur wijzigt. De bouw van de verschillende installaties en de realisatie van dit project 

zal zowel binnen het projectgebied als binnen het studiegebied zorgen voor een sterke wijziging van 

de bestaande landschapsstructuur en landschapsrelaties. Binnen de context van het industriële 

havenlandschap kan dit echter beschouwd worden als een beperkt negatief effect (-1).   

12.3.2.3 Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde 

Na de ontbossing van het terrein zijn de perceptieve kenmerken en de belevingswaarde van het 

landschap en de zichten zowel binnen het projectgebied als binnen het studiegebied al sterk 

veranderd. In de aanlegfase zullen wegen aangelegd worden voor het werfverkeer. Ook zullen 

werfvoorzieningen noodzakelijk zijn. Zoals eerder vermeld, zijn de werfvoorzieningen op het zuidelijk 

deel van de site tijdelijk maar zal het contractordorp op het noordelijk deel van de site na de 

aanlegfase permanent in gebruik blijven. Dit contractordorp omvat kantoorruimte, kleedruimte, 

eetruimte, opslagloodsen, dieselopslag en parking. Deze elementen die voor de verdere aanlegfase 

op het terrein verschijnen, zijn groter en meer aanwezig dan de tijdelijke werfkeet die voorzien is voor 

de vegetatieverwijdering. Daar waar de werfkeet voor het eerste deel van de aanlegfase en de 

werfvoorzieningen op het zuidelijk deel van de site slechts zullen zorgen voor een tijdelijke verstoring 

van de visuele kenmerken van het landschap, zal het contractordorp een permanente impact hebben. 

De tijdelijke verstoring van het landschap op het zuidelijk deel van de site zal ook gradueel vervagen 

ten opzichte van de permanente wijziging van het landschap door de bouw van de ECR-installatie. 

Binnen de context van het havenlandschap is dit als een beperkt negatief effect (-1) te beschouwen. 

De totale aanlegfase van Project One, zal ongeveer 3 jaar en 8 maanden duren.  

Tijdens de constructiewerken zullen verschillende machines gedurende een lange tijd aanwezig zijn. 

Zware kranen en gespecialiseerde zware voertuigen zullen bijvoorbeeld nodig zijn om de modules 

van de ECR die per schip worden aangeleverd, naar de juiste locatie op het terrein te verplaatsen. 

Ook wegen die hiervoor op de site worden aangelegd, moeten aangepast zijn aan dit zware transport. 

De aangeleverde modules zullen uiteindelijk samengevoegd moeten worden om de nieuwe 

installaties op te bouwen. Het landschap binnen het projectgebied zal tijdens de aanlegfase constant 

in verandering zijn, waardoor ook de perceptieve kenmerken en de belevingswaarde kunnen 

veranderen in de tijd. Binnen de context van het industriële havengebied en omwille van het feit dat er 

weinig woonzones in de omgeving zijn, kan het effect op de wijziging van perceptieve kenmerken en 

op de belevingswaarde van het landschap tijdens de aanlegfase beschouwd worden als beperkt 

negatief (-1). 

12.3.2.4 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Vanuit de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie worden voor de aanlegfase 

geen milderende maatregelen noodzakelijk geacht.  
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12.4 Effectbeschrijving en effectbeoordeling – exploitatiefase  

12.4.1 Verlies erfgoedwaarden 

Zoals eerder al werd vermeld was het projectgebied tot in de jaren ’60 een poldergebied dat met de 

uitbreiding van de haven van Antwerpen werd opgespoten. Het projectgebied is dus geen historisch 

polderlandschap en wordt bovendien volledig omsloten door wegenis, hoogspanningslijnen, leidingen 

en bestaande industriële ontwikkelingen en havenelementen. De erfgoedwaarde van het 

projectgebied is dan ook zeer beperkt. In § 12.2.4 werd verder reeds aangetoond dat er zich binnen 

het projectgebied geen beschermde erfgoedelementen situeren. Ook zijn in het projectgebied geen 

elementen uit de vastgestelde inventarissen terug te vinden (§ 12.2.6). De exploitatiefase heeft dus 

geen verlies aan landschappelijke en bouwkundige erfgoedwaarden tot gevolg: geen effect (0).  

12.4.2 Structuur- en relatiewijzigingen 

Algemeen 

De ECR wordt voorzien in het zuidelijk deel van het projectgebied, dat zich situeert tussen de huidige 

Inovyn site en Vesta in het noorden en Bayer in het zuiden. Ook ondersteunende infrastructuur en het 

administratief gebouw worden ondergebracht op deze site (zie Hoofdstuk 3 Projectbeschrijving voor 

meer informatie). Op het noordelijk deel van de site, dat zich situeert tussen de huidige IMB site en de 

Inovyn site in het zuiden en Gunvor in het noorden, zal een permanent contractordorp met 

parkeergelegenheid voorzien worden.  

De totale oppervlakte die permanent zal worden ingenomen door de ECR, de bijhorende 

infrastructuur en parkeergelegenheid bedraagt 85,0 ha.  De ondersteunende infrastructuur zal worden 

ingeplant volgens de beschikbare ruimte.  

De ECR bestaat uit omvangrijke procesinstallaties met verschillende neveninstallaties (zie Hoofstuk 3 

Projectbeschrijving voor meer details). De voornaamste grondstof (ethaan) wordt bijvoorbeeld 

opgeslagen bij zeer lage temperatuur in een grote, cryogene tank die speciaal voor dit type opslag is 

ontwikkeld. Gezien de afmetingen van deze tank zal deze behoren tot de meest opvallende 

elementen op de site. Daarnaast zijn er de koelsystemen met koeltorens die voorzien worden en de 

verticale elementen van het ECR-proces die opvallende elementen in het landschap zullen vormen. 

De verticale elementen zijn onder meer schoorstenen, destillatietorens, kraakfornuizen en een 

torenfakkel. Alle installaties zullen bijdragen aan de wijziging van het landschapsbeeld.    

Structuur- en relatiewijzigingen 

In de exploitatiefase van de ECR zullen diverse industriële installaties op de site aanwezig zijn. De 

exploitatiefase van de ECR zorgt voor een verdere invulling en inbreiding van het havenlandschap.  

Binnen het studiegebied domineert het havenlandschap; veel structuurbepalende elementen van het 

studiegebied maken dan ook deel uit van dit landschap. Het gaat onder meer om de bestaande 

industriegebieden, de Schelde, de kanaaldokken en de verschillende hoge verticale structuren die 

bakens vormen in het landschap (schouwen, windturbines, hoogspanningsmasten, kranen, de 

koeltorens van Doel,…). Het studiegebied wordt echter ook gekenmerkt door landschapselementen 

die niet gelinkt zijn aan het industriële karakter van het havengebied. Er zijn de verschillende 

woonkernen (Berendrecht, Fort van Lillo, Doel,…) met omringende agrarische polderlandschappen 

en de beschermde cultuurhistorische landschappen ‘Slikken en schorren van het Oude Doel’ 

(linkeroever van de Schelde) en ‘Groot Buitenschoor - Galgenschoor’ (rechteroever van de Schelde, 

in de directe nabijheid van het projectgebied). 
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De bestaande bebossing in het projectgebied draagt in de huidige situatie bij aan de aanwezigheid 

van groen in het havengebied en doorbreekt als het ware op twee plaatsen het zware 

industrielandschap dat zich situeert op de rechteroever van de Schelde, langs de kanaaldokken. 

Daarnaast bieden de bossen als het ware een achtergrond voor het Galgenschoor. Hierdoor kan de 

bebossing binnen het studiegebied ook als structuurbepalend worden beschouwd. Onderstaande 

Figuur 12-23 geeft het zicht weer vanop de dijk in Berendrecht. Er wordt uitgekeken op de 

kanaaldokken. Rechts in beeld ligt de site van Gunvor. Achter deze site worden de koeltorens van 

Doel zichtbaar, en links van de koeltorens ligt het noordelijk deel van het projectgebied. De bebossing 

en vegetatie die zich momenteel op het noordelijk deel van het projectgebied situeren, schermen het 

achterliggende havenlandschap voor het grootste deel af. Enkele hogere constructies zijn wel nog 

zichtbaar. 

 
Figuur 12-23: Zicht vanop de dijk in Berendrecht op het noordelijk deel van het projectgebied 

 

Figuur 12-24 hieronder geeft het zicht weer vanop de dijk in Doel, ter hoogte van de beschermde 

stenen windmolen. Links in beeld is opnieuw de site van Gunvor zichtbaar. Rechts van deze site is de 

vegetatie in het noordelijk deel van het projectgebied zichtbaar. Daarnaast ligt de infrastructuur van 

onder andere IMB en van Inovyn. Uiterst rechts op de figuur is de bebossing in het zuidelijk deel van 

de projectsite zichtbaar. Het Galgenschoor situeert zich voor deze sites, langs de rechteroever van de 

Schelde. Ook op deze figuur wordt duidelijk dat in de huidige situatie de vegetatie en de bebossing 

zorgen voor groen in het havenlandschap en bijdragen tot de integratie van het Galgenschoor in het 

landschap.  

 
Figuur 12-24: Zicht vanop de dijk in Doel, ter hoogte van de beschermde stenen windmolen, op het projectgebied 

 

Na de aanleg van de nieuwe installaties binnen Project One zal vanuit het studiegebied de zone 

tussen de rechteroever van de Schelde en de kanaaldokken bestaan uit een bijna volledig 

geïndustrialiseerd gebied. Enkel in het meest noordelijke deel van het projectgebied zal een zone met 

bos bewaard blijven, die het zicht op het zware industrielandschap nog in beperkte mate zal 

doorbreken. De structuur en de relaties die nu aanwezig zijn in het landschap zullen dus sterk 

wijzigen. Nieuwe, meer industrieel gerichte landschapsrelaties zullen ontstaan en zullen hun plaats 

vinden in de context van het havenlandschap.  
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Rekening houdend met het feit dat vanuit ruimtelijk oogpunt haveninbreiding de voorkeur geniet op 

havenuitbreiding, kan gesteld worden dat hoewel de exploitatiefase voor een sterke wijziging zal 

zorgen in de structuur van het landschap, dit binnen het havenlandschap aanvaardbaar is. De impact 

van het geheel van de exploitatiefase van de ECR wordt dan ook als een beperkt negatief effect (-1) 

beoordeeld.  

12.4.3 Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde 

Om de wijzigingen van de perceptieve kenmerken en de belevingswaarde van het landschap in het 

studiegebied in kaart te brengen, werden op verschillende locaties beelden gemaakt van het uitzicht. 

Onderstaande kaart (Figuur 12-25) geeft de locaties weer van waar de beelden gemaakt zijn.  

 
Figuur 12-25: Locaties van de visualisaties 
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12.4.3.1 Locatie 1 

Locatie 1 situeert zich ter hoogte van de dijk, die de afscheiding vormt tussen Zandvliet en de 

kanaaldokken. Deze dijk loopt naast het Reigerbos en wordt vooral bij goed weer gebruikt door 

wandelaars, fietsers en joggers. De eerste afbeelding hieronder (Figuur 12-26) geeft de 

referentiesituatie weer. De site van Gunvor is duidelijk zichtbaar aan de overkant van de 

kanaaldokken, net zoals verschillende hoge verticale elementen (schouwen, 

hoogspanningsmasten,…). Het noordelijk deel van het projectgebied is in deze situatie nog bebost, 

wat ook zichtbaar is op de figuur. Na de realisatie van het project zal langs het noordelijk deel van de 

site een groot deel van het bos verdwijnen. De ECR wordt zichtbaar in het landschap, voornamelijk 

de hogere structuren. Deze sluiten aan bij de reeds aanwezige verticale elementen in het landschap. 

Het effect op de beeldwaarde en de belevingswaarde van het landschap kan hier beschouwd worden 

als beperkt negatief (-1).  

 
Figuur 12-26: Locatie 1 - Referentiesituatie 
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Figuur 12-27: Locatie 1 - Visualisatie geplande toestand, na realiseren project 

 

12.4.3.2 Locatie 2 

De beelden op locatie 2 zijn gemaakt vanop de uitkijktoren in de Opstalvallei (Berendrecht). Deze 

uitkijktoren biedt een uitzicht over zowel het natuurgebied ten westen van de toren (met onder meer 

het Reigersbos en de Dorps- en Opstalbeek) als over het havengebied en de kanaaldokken ten 

oosten. Opnieuw geeft het eerste beeld de referentiesituatie weer en toont het tweede beeld de 

situatie na de realisatie van het project. Het beeld geeft zicht op het kanaaldok en op het Insteekdok 2 

(links in beeld). Rechts in beeld is het noordelijk deel van het projectgebied zichtbaar, met daarachter 

de koeltorens van Doel. Opnieuw is opvallend dat het beboste deel van het projectgebied hier zorgt 

voor de aanwezigheid van groen in het havenlandschap. De achterliggende havenindustrie wordt 

door de bebossing deels afgeschermd van het zicht. Toch zijn, naast de kanaaldokken, nog heel wat 

elementen uit het havenlandschap aanwezig. Na de realisatie van het project wordt een groot deel 

van de vegetatie op het noordelijke deel van het projectgebied verwijderd, maar de bomenrij blijft 

behouden. In combinatie met het bos dat zich nog op de Gunvor site situeert, zorgt dit er voor dat het 

uitzicht in dit deel grotendeels groen blijft. Het zicht op het contractordorp wordt afgeschermd. In het 

zuidelijk deel van het projectgebied zullen de hoge structuren van de ECR bijkomend zichtbaar 

worden in het landschap. Vooral de open toren fakkel valt op. De impact op de beeld- en 

belevingswaarde van het landschap op deze locatie kan dan ook beschouwd worden als beperkt 

negatief (-1).  
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Figuur 12-28. Locatie 2 - Referentiesituatie 

 
Figuur 12-29: Locatie 2 - Visualisatie geplande toestand, na realiseren project 
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12.4.3.3 Locatie 3 

De beelden op locatie 3 zijn gemaakt op de dijk voor de uitkijktoren in de Opstalvallei (Berendrecht) 

en dus vanop grondniveau. Het eerste beeld hieronder toont de referentiesituatie. Opnieuw zijn het 

kanaaldok en het insteekdok Solvay zichtbaar (links in beeld), net zoals verschillende hoge, verticale 

elementen (schouwen, hoogspanningsmasten, windturbines) en elementen van de industriële 

haveninfrastructuur. Vanop deze locatie en met deze kijkrichting wordt voornamelijk het zuidelijk deel 

van het projectgebied zichtbaar. In bestaande toestand is het zuidelijke deel van het projectgebied 

nog bebost, wat ook zichtbaar is op Figuur 12-30. De bebossing vormt een groen element in het 

industriële landschap. Na de realisatie van het project is te zien dat de beboste zone in het zuidelijk 

deel van het projectgebied verdwijnt en een deel van de geplande infrastructuur zichtbaar wordt. 

Zowel de hoge als de lage structuren van de ECR worden zichtbaar; deze elementen versterken het 

havenlandschap en sluiten erbij aan. De impact op de beeldwaarde en de belevingswaarde van de 

omgeving op deze locatie kan dan ook beschouwd worden als beperkt negatief (-1).  

 
Figuur 12-30: Locatie 3 - Referentiesituatie 
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Figuur 12-31: Locatie 3 - Visualisatie geplande toestand, na realiseren project 

12.4.3.4 Locatie 4 

Locatie 4 situeert zich ter hoogte van de Sint-Jan Baptiststraat in de woonwijk in Berendrecht, die zich 

net achter de dijk bevindt. Deze dijk en de vegetatie op en langs de dijk zorgen ervoor dat de 

woonwijk visueel afgeschermd wordt van het havenlandschap dat zich achter de dijk bevindt. Slechts 

op enkele locaties zijn er doorkijken die zicht geven op de haven. Deze referentiesituatie wordt 

weergegeven in het eerste beeld hieronder (Figuur 12-32), hier wordt een doorkijk getoond die zeer 

beperkt zicht geeft op de Gunvor site. Na de realisatie van het project, zal het zicht op de geplande 

site en de rest van het havengebied nog steeds afgeschermd worden door de dijk en door de 

aanwezige vegetatie. De visuele verstoring vanop deze locatie en het effect van de realisatie van het 

project op de perceptieve waarde van het landschap op deze locatie is dan ook verwaarloosbaar (0).   



 

 

16 juli 2021 

 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

12-29 

 
Figuur 12-32: Locatie 4 - Referentiesituatie en geplande toestand, na realiseren project 

 

12.4.3.5 Locatie 5 

Locatie 5 situeert zich net buiten het studiegebied, ter hoogte van de Abtsdreef in de gemeente 

Stabroek. Zoals eerder vermeld, is Stabroek een voor dit landschap typische woonkern, met een 

rechtlijnig stratenpatroon en omgeven door een agrarisch polderlandschap. De rand van de woonkern 

is minder dicht bebouwd, waardoor de woningen uitkijken over het agrarisch landschap. Doordat de 

zichtbaarheid hier groter is, zal ook de impact van het havenlandschap groter zijn. Ook locatie 5 ligt 

aan de rand van de woonkern. Figuur 12-33 toont de referentiesituatie vanop deze locatie. Doordat 

het agrarisch landschap zo vlak is en doordat er weinig tot geen grote vegetatiestructuren aanwezig 

zijn, is in de huidige toestand het havenlandschap reeds prominent aanwezig in het beeld. Grote 

verticale structuren zoals hoogspanningsmasten, kranen en windturbines springen in het oog en 

domineren de horizon. Ook de koeltorens van Doel zijn zichtbaar. Na de realisatie van het project zal 

ook de ECR beperkt zichtbaar worden vanop deze locatie. Het gaat dan voornamelijk om de hogere 

structuren; lagere structuren van de ECR worden grotendeels afgeschermd door infrastructuur dichter 

bij het zichtpunt, zoals de blauwe kranen. Het effect op de beeldwaarde en de belevingswaarde kan 

beschouwd worden als verwaarloosbaar (0).  
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Figuur 12-33: Locatie 5 - Referentiesituatie 

 
Figuur 12-34: Locatie 5 - Visualisatie geplande toestand, na realiseren project 
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12.4.3.6 Locatie 6 

De beelden op Locatie 6 werden gemaakt vanop de aanlegsteiger in Lillo, met een noordelijke 

kijkrichting. Het eerste beeld hieronder (Figuur 12-35) geeft de referentiesituatie weer. Vanop deze 

steiger is een groot deel van het havenlandschap met zijn kenmerkende elementen zichtbaar. De 

kerncentrale van Doel is het meest opvallende element aan de horizon, maar ook 

hoogspanningsmasten en kranen zijn aanwezig. In contrast met het havenlandschap biedt deze 

locatie ook uitzicht over het Galgenschoor en over de dijk die omheen het Fort van Lillo ligt.  Slechts 

enkele elementen van Project One zullen vanop de steiger zichtbaar worden. Het landschapsbeeld 

wordt dus maar in beperkte mate gewijzigd door de realisatie van het project. Dit effect kan dan ook 

beschouwd worden als verwaarloosbaar (0).  

 
Figuur 12-35: Locatie 6 - Referentiesituatie 
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Figuur 12-36: Locatie 6 - Visualisatie geplande toestand, na realiseren project 

 

12.4.3.7 Locatie 7 

Het eerste beeld hieronder (Figuur 12-37) werd gemaakt vanop de dijk die het Fort Lillo omgeeft en 

geeft de referentiesituatie weer. De dijk is begroeid met hogere struiken en bomen, maar op 

verschillende locaties zijn grote doorkijken die uitzicht geven op het Galgenschoor en op het 

achterliggende landschap. Opnieuw zijn reeds in de referentiesituatie enkele havenelementen 

opvallend aanwezig in het landschap. Het gaat onder meer om hoogspanningsmasten, kranen en de 

kerncentrale van Doel. Door de realisatie van het project zal het landschap haast niet veranderen; dit 

wordt getoond in Figuur 12-38. De ECR wordt slechts in zeer beperkte mate zichtbaar (zie rode 

omcirkeling op Figuur 12-38). Dit is onder meer te wijten aan de afstand tussen de zichtlocatie en het 

projectgebied en aan de vegetatie die het zicht als het ware buffert. De impact van het project op de 

perceptieve beeld- en belevingswaarde van het landschap op deze locatie kan dus beschouwd 

worden als verwaarloosbaar (0).  
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Figuur 12-37: Locatie 7 - Referentiesituatie 

 
Figuur 12-38: Locatie 7 - Visualisatie geplande toestand, na realiseren project 
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12.4.3.8 Locatie 8 

Locatie 8, tenslotte, werd gekozen ter hoogte van het woongebied van Doel. Dit woongebied ligt 

achter een dijk, die het zicht in de kern voor een groot deel afschermt van het havenlandschap. 

Onderstaande beelden werden gemaakt vanop deze dijk. Vooral bij goed weer wordt de dijk gebruikt 

door wandelaars, fietsers en joggers. Ook het beschermd erfgoed Stenen windmolen (ID: 7787) ligt 

langs deze dijk. Figuur 12-39 geeft de referentiesituatie weer. Op deze figuur is de vegetatie die zich 

situeert in het projectgebied goed zichtbaar. Deze vegetatie doorbreekt als het ware de zware 

haveninfrastructuur op de rechteroever van de Schelde. Figuur 12-40 geeft een beeld van de situatie 

na de realisatie van het project. Na de realisatie van het project zal de bestaande vegetatie 

verdwijnen, behalve ter hoogte van de Gunvor site, waar een deel bos blijft staan. De infrastructuur 

van de ECR wordt op deze locatie goed zichtbaar, waardoor het havenlandschap wordt versterkt. De 

impact van het project op de belevings- en beeldwaarde van het landschap kan hier beoordeeld 

worden als beperkt negatief (-1)/verwaarloosbaar (0).  

 
Figuur 12-39: Locatie 8 - Referentiesituatie  
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Figuur 12-40: Locatie 8 - Visualisatie geplande toestand, na realiseren project 

12.4.4 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Slechts op locatie 1, locatie 2, locatie 3 en in beperkte mate op locatie 8 worden de effecten van dit 

project als beperkt negatief beoordeeld. De effecten op alle andere locaties zijn verwaarloosbaar. 

Landschappelijk milderende maatregelen zijn in dit geval niet voor de hand liggend, onder meer 

omwille van veiligheid, beperkte beschikbare ruimte en de omvang van de installaties. Bovendien 

maakt de context van de haven milderende maatregelen minder noodzakelijk. Vanuit de discipline 

Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie worden om die redenen geen milderende 

maatregelen voorgesteld.  

12.5 Cumulatieve effecten 

12.5.1 Kaaimuur 

De nieuwe kaaimuur situeert zich langs het Project One projectgebied. De omgeving van beide 

projecten wordt, zoals eerder reeds vermeld, gekenmerkt door de Antwerpse haven, bijhorende 

havenactiviteiten (dokken, scheepvaart, industrie,…) en antropogene structuren. De realisatie van de 

kaaimuur zal geen impact hebben op de huidige landschapsstructuur en zal vanuit het studiegebied 

slechts beperkt zichtbaar zijn. De cumulatieve impact van de realisatie van de kaaimuur met de 

exploitatiefase van Project One zal dus ook zeer beperkt zijn. Hoogstens zal de aanleg van de 

kaaimuur ervoor zorgen dat de havenelementen die aanwezig zijn in dit landschap nog versterkt 

worden, waardoor voorliggend project nog beter geïntegreerd wordt in het bestaande 

havenlandschap.  
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12.6 Milderende maatregelen 

Voor de milderende maatregelen op het vlak van archeologie wordt verwezen naar de bijkomende 

onderzoeken die beschreven worden in de archeologienota en naar het bijhorende Programma van 

Maatregelen dat werd opgesteld.  

De geplande infrastructuur zal worden gebouwd binnen het bestaande havenlandschap en op relatief 

grote afstand van de aanwezige woongebieden. De effecten op de belevingswaarde van het 

omliggende landschap zijn grotendeels beperkt negatief (-1) of verwaarloosbaar (0). Milderende 

maatregelen voorzien is, gezien de omvang van de infrastructuur, de veiligheidsoverwegingen en de 

beperkt beschikbare ruimte voor milderende maatregelen niet eenvoudig. De context van het 

havenlandschap maakt bovendien dat milderende maatregelen in dit geval minder noodzakelijk zijn. 

Vanuit de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie worden om die redenen geen 

milderende maatregelen voorgesteld.  

12.7 Besluit 

De effecten ten aanzien van het Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie werden in dit 

hoofdstuk in kaart gebracht. Zowel de effecten van de aanlegfase als van de exploitatiefase werden 

behandeld.  

Aanlegfase 

Tijdens de terreinvoorbereiding zal er, gezien het opspuiten van het terrein in de jaren ‘60, geen 

verlies aan landschappelijke, bouwkundige en archeologische erfgoedwaarden optreden. De huidige 

landschapsstructuur op deze locatie zal wel veranderen: de bestaande bosstructuur en de 

ruigtevegetatie zullen verwijderd worden en ervoor zorgen dat de landschapsstructuur sterk zal 

wijzigen; ook de landschapsecologische relaties zullen verstoord worden. Dit kan beschouwd worden 

als een negatief effect (-2). De ontbossing zal ook een impact hebben op de perceptieve kenmerken 

en de daaraan gekoppelde belevingswaarde. Omdat het projectgebied zich echter in een 

industriegebied situeert, is de landschappelijke beleving er in de huidige situatie al zeer beperkt. Het 

verwijderen van het bos zal wel een permanente invloed hebben op het uitzicht van het gebied. Het 

zicht naar het omgevend industrielandschap zal toenemen. Deze effecten zullen voornamelijk lokaal 

zijn en de impact varieert van beperkt negatief (-1) tot negatief (-2).  

Na de vegetatieverwijdering starten de voorbereidende werkzaamheden, waarbij verdere uitgravingen 

zullen plaatsvinden. Voor de conclusies omtrent mogelijk verlies aan erfgoedwaarden en de 

noodzakelijke bijkomende onderzoeken wordt verwezen naar de archeologienota (respectievelijk deel 

1: Verslag van Resultaten en deel 2: Programma van Maatregelen). De constructie zal plaatsvinden 

in een tijdelijke open zone die is ontstaan na de voorbereidende werken. De bouw van de 

verschillende installaties, de tijdelijke werfzones, de wegen en kantoorruimtes zullen tijdens de 

constructie zorgen voor een grote verandering van de landschapsstructuur en landschapsrelaties. 

Binnen de context van het industriële havenlandschap is dit echter aanvaardbaar. Tijdens de 

aanlegfase zullen verschillende antropogene elementen aanwezig zijn op het terrein. Het gaat onder 

meer om het contractordorp, dat ook behouden zal blijven in de exploitatiefase, met bijhorende 

elementen en tijdelijke wegen. Verder zullen verschillende machines voor de aanleg nodig zijn en 

zullen modules van de installatie aangeleverd worden per schip en verplaatst worden op het terrein. 

Het landschap binnen het projectgebied zal tijdens de aanlegfase dus continu in verandering zijn.  Dit 

zal zorgen voor een tijdelijke verstoring van de perceptieve kenmerken van het landschap en ook de 

belevingswaarde van het terrein zal veranderen. Binnen de context van het industriële landschap 

kunnen deze effecten echter beschouwd worden als beperkt negatief (-1).  

Exploitatiefase 

Het projectgebied situeert zich in het havenlandschap in Antwerpen, dat gekenmerkt wordt door 

industrie, kanalen, dokken en havengebonden infrastructuur. De erfgoedwaarde van het 

projectgebied op zich is zeer beperkt. In de exploitatiefase zal dan ook geen verlies optreden aan 

landschappelijke en bouwkundige erfgoedwaarde.   
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Op de site zullen in de exploitatiefase enkele opvallende elementen aanwezig zijn. Het gaat onder 

meer om de cryogene opslagtank en de verticale elementen van de procesinstallaties (schoorstenen, 

destillatiekolommen, kraakfornuizen, torenfakkel, koeltorens). Zoals eerder al vermeld, ligt het 

projectgebied volledig in het havenlandschap, en ook het studiegebied wordt gekenmerkt door 

structuurbepalende elementen uit dit havenlandschap (industriegebieden, kanaaldokken, kranen, 

hoogspanningsmasten,…). Binnen het studiegebied zijn er echter ook een groot aantal elementen die 

niet gelinkt zijn aan het industriële karakter van de haven. Het gaat onder meer om verschillende 

woonkernen en het omringende agrarische polderlandschap. In de huidige situatie doorbreekt de 

aanwezige bebossing in het projectgebied het zware industrielandschap; in de exploitatiefase zal de 

zone tussen de rechteroever van de Schelde en de kanaaldokken dan bestaan uit een quasi volledig 

geïndustrialiseerd gebied. Enkel ter hoogte van de Gunvor site situeert zich nog een beperkt deel van 

het eerder aaneengesloten bos. In het algemeen zullen de landschapsrelaties en landschapsstructuur 

sterk wijzigen. Het gaat echter om haveninbreiding, waarbij meer industriële landschapsrelaties hun 

plaats zullen vinden in de context van de haven. De impact van het geheel van de exploitatiefase op 

de structuurwijzigingen kan dus beoordeeld worden als slechts beperkt negatief (-1).   

Om de impact van de exploitatiefase op de perceptieve kenmerken van het landschap te analyseren, 

werden op verschillende locaties visualisaties gemaakt met het 3D-model van de installaties. De 

gekozen locaties situeren zich onder meer in de woonkernen, op de dijk langs de kanaaldokken en in 

de nabijheid van de cultuurhistorisch beschermde schorren. Het indirecte effect van voorliggend 

project op het landschap in het studiegebied varieert van verwaarloosbaar (0) tot beperkt negatief (-

1). In de woonkernen, die vaak achter dijken liggen en waar vaak veel landschapselementen 

aanwezig zijn die het zicht op de haven afschermen, is de impact grotendeels verwaarloosbaar (0). 

Het agrarische polderlandschap rond de woonkernen is zeer vlak, met weinig tot geen grote 

vegetatiestructuren. Het huidige havenlandschap is op deze locaties vaak al prominent aanwezig. Het 

bijkomende effect van voorliggend project op de beeld- en belevingswaarde wordt hierdoor 

automatisch gemilderd. Algemeen kan de impact van de exploitatiefase op de perceptieve kenmerken 

en belevingswaarde van het landschap beschouwd worden als beperkt negatief (-1). Zoals eerder al 

werd vermeld (§ 12.6) zijn milderende maatregelen op enkele locaties wenselijk, maar niet voor de 

hand liggend. Vanuit de discipline Landschap, Beschermd Erfgoed en Archeologie worden omwille 

van deze reden geen milderende maatregelen voorgesteld.  

Zoals hierboven beschreven, werd de cumulatieve impact van Project One met de aanleg van een 

nieuwe kaaimuur beschouwd.  Globaal gezien kan gesteld worden dat voor de discipline Landschap, 

Onroerend Erfgoed en Archeologie deze cumulatieve impact eerder beperkt is. 
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13 MENS – GEZONDHEID 

13.1 Afbakening van het studiegebied 

De MER-discipline Mens-Gezondheid kan omschreven worden als: het deel van de 

milieueffectrapportage, dat zich bezighoudt met het verzamelen, verwerken en interpreteren van 

informatie over wijzigingen in de leefomgeving teneinde de gevolgen, op korte en lange termijn, voor 

de volksgezondheid in te schatten.  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als: “Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. Deze 

brede definitie impliceert dat bij milieueffecten-inschattingen, naast de directe impact van stressoren, 

ook rekening moet worden gehouden met de bestaande situatie, de effecten op langere termijn, de 

sociale context, de indirecte psychosomatische effecten en de publieke perceptie.  

De discipline Mens-Gezondheid is een ontvangende discipline. Dit houdt in dat zij de nodige 

gegevens ontvangt van de abiotische disciplines zoals Lucht en Geluid. De afbakening van het 

studiegebied is dan ook functie van de ruimte waarbinnen een significante wijziging van het milieu 

wordt verwacht. In het studiegebied kunnen verschillende zones voorkomen, die onder invloed staan 

van verschillende agentia (bv. een specifieke polluent, geluid, …). Het studiegebied van de discipline 

Mens-Gezondheid moet al deze invloedsgebieden omvatten. Het studiegebied komt dus overeen met 

de grootste van deze invloedsgebieden. Voor de discipline Lucht is door de deskundige een 

studiegebied van 10 km vooropgesteld. Het invloedsgebied blijkt het grootst te zijn voor de parameter 

NO2. Als studiegebied werden het aaneengesloten gebied van statistische sectoren en buurten 

geselecteerd waar de impact voor NO2 als niet-verwaarloosbaar wordt beoordeeld en waar bewoning 

aanwezig is. Dit studiegebied omvat ook het invloedsgebied van alle andere agentia en wordt 

bijgevolg aangehouden als studiegebied in de discipline Mens-Gezondheid.  

13.2 Methodologie 

De wijzigingen in de leefomgeving die hier bestudeerd worden, omvatten fysische, chemische en 

biologische agentia: de uitstoot van schadelijke stoffen, geluidsproductie, ziekteverwekkende 

organismen en straling. Er wordt eveneens aandacht besteed aan raadgevingen en maatregelen om 

schadelijke effecten te vermijden, te milderen of te saneren.  

Het is niet alleen de bedoeling de mogelijke effecten te bespreken, maar ook bevolkingsgroepen die 

een (verhoogd) risico lopen te identificeren. De discipline Mens-Gezondheid omvat eveneens het 

aspect ‘psychosomatische’ effecten. Met ‘psychosomatische’ effecten wordt gedoeld op mogelijke 

lichamelijke klachten die een psychische dan wel geen medische oorzaak hebben. Bij 

‘psychosomatische’ effecten is de rechtstreekse oorzaak niet altijd duidelijk. Er ligt altijd een 

combinatie van factoren aan de basis. Psychische problemen zijn veelal begrijpelijke menselijke 

reacties op specifieke situaties en zijn niet zomaar enkel een biomedische, genetische, neurologische 

reactie of een ziekte van de hersenen. Maar een aantal risicofactoren kan een bepalende rol spelen, 

zoals genetische voorgeschiedenis, persoonlijkheidsfactoren, ingrijpende gebeurtenissen, leeftijd, de 

duur van sommige klachten, (over)gevoeligheid voor prikkels, ... Een overzicht van deze klachten is 

hier vooral richtinggevend.  

De schatting van de gezondheidseffecten is gebaseerd op toxicologisch en epidemiologisch 

onderzoek. Een eerste stap in de schatting van de gezondheidsrisico’s omvat de bepaling van de 

dosis waaraan de inwoners van het studiegebied worden blootgesteld. De blootstelling wordt 

eveneens in grote mate bepaald door de blootstellingswegen, het menselijk gedrag en de leeftijd. De 

opgenomen dosis wordt vergeleken met de geldende richtwaarden. Dan dient bepaald te worden 

welke gezondheidseffecten worden veroorzaakt door deze dosis. De dosis-effectrelatie is het 

resultaat van toxicologisch en epidemiologisch onderzoek op zowel mensen als proefdieren. De 

manier waarop men, vertrekkende van blootstelling over dosisbepaling, de gezondheidsrisico’s 

inschat, staat bekend als gezondheidsrisicoanalyse. Er wordt gebruik gemaakt van de beschikbare 

http://www.hspvlaanderen.be/
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dosiseffectrelaties en studies uitgevoerd door de VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch 

Onderzoek. Zoals gesteld vullen toxicologisch en epidemiologisch onderzoek elkaar aan: 

• Het toxicologisch onderzoek tracht aan de hand van blootgestelde dosis de effecten te 

voorspellen. De milieutoxicologie houdt zich in het bijzonder bezig met de studie van de effecten 

van polluenten in de omgeving op de organismen. Er wordt eveneens rekening gehouden met het 

transport door de omgeving.  

• Epidemiologie bestudeert een populatie en beschrijft welke effecten voorkomen. Dit gecombineerd 

onderzoek maakt het mogelijk enkel de relevante gezondheidseffecten in beschouwing te nemen. 

Aan de hand van deze gegevens kan het gezondheidsrisico in het studiegebied geschat worden. 

Vervolgens is het mogelijk in het studiegebied risicogroepen aan te duiden waaraan een 

verhoogde aandacht dient besteed te worden. Eens de te verwachten gezondheidseffecten zijn 

omschreven, zal een evaluatie gemaakt worden en kunnen er milderende maatregelen 

voorgesteld worden.  

Concreet betekent dit dat we de mogelijke effecten op de gezondheid bestuderen, wanneer in de 

abiotische disciplines de immissiebijdragen als significant beschouwd worden of wanneer klachten of 

perceptieproblemen dit vereisen. Na het interpreteren van de significante immissiewaarden worden 

de blootgestelde bevolkingsgroepen beschreven alsook de mogelijke gevolgen. In functie van het 

aantal en de aard van de blootgestelden worden deze significante wijzigingen in het milieu als een 

significant effect binnen de discipline Mens-Gezondheid aanzien en worden er milderende 

maatregelen voorgesteld door de deskundige. De evaluatie houdt rekening met de wijziging in 

immissie of blootstelling als gevolg van het project.  

Het MER-richtlijnensysteem Mens-Gezondheid bepaalt welke aspecten opgenomen dienen te worden 

in de evaluatie van de gezondheidseffecten voor de mens. Het bestaat uit vijf complementaire 

stappen (zie Figuur 13-1) die in drie opeenvolgende fasen doorlopen worden. 

 
Figuur 13-1: Opeenvolgende fasen van de methodologie voor evaluatie van gezondheidseffecten in MER-
studies. 

 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

13-3 

 

De selectiecriteria voor verder te karakteriseren blootstellingen aan fysische, chemische en 

biologische agentia zijn gebaseerd op het MER-richtlijnensysteem, de wetenschappelijke literatuur en 

de ervaring van de deskundigen. Belangrijke parameters zijn de overschrijding van de 

achtergrondemissies, de bijdrage door de beschouwde activiteit of reeds bestaande klachten of 

bestaande onrust bij de bevolking.  

13.2.1 Referentiewaarden voor aftoetsing van de ernst 

13.2.1.1 Chemische stressoren 

In de discipline Mens-Gezondheid wordt beoogd om de mogelijke impact op de gezondheid van de 

mens in beeld te brengen en zo mogelijk te beoordelen. Voor die aftoetsing wordt uitgegaan van 

bestaande gezondheidskundige advieswaarden (verder afgekort als GAW) van chemische stressoren 

ten gevolge van de geplande inrichting of activiteit. De toetsing ten opzichte van 

grenswaarden/wettelijke normen/richtwaarden gebeurt in de afzonderlijke technische disciplines. 

Deze toetsing wordt dan ook niet herhaald in de discipline Mens-Gezondheid. De wettelijke normen 

worden hier enkel vermeld ter vergelijking.  

Gezondheidskundige advieswaarden worden, in tegenstelling tot wettelijke normen waarbij ook een 

technische haalbaarheid en het economisch aspect een rol spelen, enkel vanuit het oogpunt van de 

bescherming van de volksgezondheid opgemaakt. Gezondheidskundige advieswaarden zijn daarom 

meestal conservatiever dan de wettelijke normen. Ze zijn gebaseerd op vastgestelde dosis-respons 

experimenten of vaststellingen. Deze advieswaarden hebben echter geen wettelijke draagkracht. Ze 

worden vaak door internationale organisaties vastgelegd. 

In de internationale literatuur vindt men een waaier aan referentiewaarden bij verschillende instanties 

(bv. WHO, ATSDR, US EPA, CalEPA, ECHA, etc.). De keuze van een toetsingswaarde m.b.t. 

gezondheid uit deze waaier vormt vaak een knelpunt bij risicoanalyses. Daarom liet het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid een protocol ontwikkelen om de meest relevante 

referentiewaarde(n) te selecteren (VITO, 2020). Het protocol leidt via een systematische en 

gestandaardiseerde methode tot de selectie van de te gebruiken gezondheidskundige advieswaarde 

op een uniforme en transparante manier. Hierbij zijn de te raadplegen bronnen opgesplitst in primaire, 

secundaire en tertiaire bronnen: 

• primaire bronnen zijn afkomstig van internationale agentschappen, hebben een nauwkeurig peer 

review proces en de methodes zijn transparant en goed gedocumenteerd (bv. WHO, US EPA, 

EFSA, ATSDR); 

• secundaire bronnen: over het algemeen ook goed gedocumenteerd en transparant, maar het peer 

review proces is beperkter of ze zijn van nationale agentschappen (bv. OEHHA, ANSES, Health 

Canada, PPRTV van US EPA); 

• tertiaire bronnen kunnen geraadpleegd worden als de primaire en secundaire bronnen niet tot een 

geschikte GAW leiden. Deze tertiaire bronnen hebben vaak ook een specifieker of beperkter 

toepassingsgebied (bv. RIVM). 

 

De referentiewaarden van primaire bronnen hebben een voorkeur boven de referentiewaarden van 

secundaire bronnen. Toch geeft het protocol het meeste gewicht aan de recentste afleidingen van de 

referentiewaarde. 
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Het keuzeprotocol dient enkel door de MER-deskundige te worden toegepast indien er nog geen 

gezondheidskundige advieswaarde werd geselecteerd door het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid. In 2017 heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid namelijk het initiatief 

genomen om voor 20 chemische stressoren die frequent voorkomen in milieueffectrapporten, de 

GAW's te selecteren voor inhalatoire blootstelling voor gebruik in MER-luik Mens-Gezondheid.  Bij het 

uitvoeren van een MER is er immers nood aan uniformiteit bij het in kaart brengen en inschatten van 

gevolgen op korte en lange termijn op de volksgezondheid. De lijst van in MER-studies te gebruiken 

GAW’s op basis van diepte-analyses van de beschikbare toxicologische informatie, vindt men op de 

webpagina met de richtlijnen voor Mens-Gezondheid in MER-studies 

(https://www.milieuinfo.be/confluence/display/MRMG/MER-richtlijnensysteem-mens-

gezondheid+Home, versie 12/04/2019). 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gezondheidseffecten die optreden vanaf een bepaalde 

drempelwaarde van blootstelling en gezondheidseffecten zonder drempelwaarde. Bij niet-

drempeleffecten kunnen er gezondheidskundige advieswaarden worden afgeleid, waarbij geen 

nadelige gezondheidseffecten optreden zolang deze gezondheidskundige toetsingswaarden 

(“drempels”) niet overschreden worden. De blootstellingsduur bepaalt de te gebruiken 

toetsingswaarde. 

Andere effecten kennen geen drempelwaarde. Dit betreft overwegend carcinogene effecten. Voor 

genotoxische carcinogene effecten is er een lineair verband tussen blootstelling en risico. Bij elke 

blootstelling is er een bepaald, weliswaar soms heel klein risico. Voor deze effecten wordt de 

gezondheidskundige advieswaarde gelijkgesteld aan de concentratie die bij levenslange blootstelling 

overeenkomt met een extra kankerrisico van 1/106, wat internationaal aanvaard wordt als “ongeveer 

nul effect” (vanuit volksgezondheidskundig standpunt is het risico verwaarloosbaar)1.  

Voor niet-carcinogene effecten zonder drempelwaarde maakt men gebruik van een ‘pseudo’-

gezondheidskundige advieswaarde (bijvoorbeeld vervroegde mortaliteit als gevolg van PM2,5). Veelal 

zijn dit advieswaarden geformuleerd door de WHO. Ze zijn opgesteld om het merendeel van de 

bevolking te beschermen tegen nadelige gezondheidseffecten. 

Onderstaande paragrafen lichten de referentiewaarden toe die relevant zijn in dit MER. 

13.2.1.1.1 NO2 

Stikstofdioxide heeft nadelige gezondheidseffecten door inwerking op het ademhalingssysteem.  

De Europese richtlijn 2008/50/EG definieert grenswaarden en een alarmdrempel voor NO2, 

geïmplementeerd in de Vlaamse wetgeving via VLAREM II. Deze zijn: 

• grenswaarden: 

• 40 µg/m³ als jaargemiddelde; 

• 200 µg/m³ als 1-uurgemiddelde, mag 18x per jaar overschreden worden; 

• alarmdrempel; 

• 400 µg/m³ gedurende drie opeenvolgende uren. 

Deze normen gelden voor de buitenlucht. Voor de binnenlucht (van toepassing in woningen en 

publiek toegankelijke gebouwen) geldt het Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen 

tot bestrijding van de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu van 11 juni 2004, 

gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018, kortweg het Binnenmilieubesluit: 

• 20 µg/m³ als richtwaarde; 

• 40 µg/m³ als interventiewaarde. 

 

1 Meer informatie over de oorsprong van de aanvaardbaarheidscriteria is opgenomen in Bijlage 2 van het rapport ‘Carcinogene 
risico’s in volksgezondheidskundige risico-inschattingen’ (Agentschap Zorg en Gezondheid, 18/12/2015). 

https://www.milieuinfo.be/confluence/display/MRMG/MER-richtlijnensysteem-mens-gezondheid+Home
https://www.milieuinfo.be/confluence/display/MRMG/MER-richtlijnensysteem-mens-gezondheid+Home
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Bovenstaande waarden voor de binnenlucht zijn van toepassing bij chronische blootstelling. 

Zoals hoger vermeld, worden bij het opstellen van grenswaarden, naast gezondheid, ook andere 

aspecten in overweging genomen. Gezondheidskundige advieswaarden worden enkel opgesteld ter 

bescherming van de volksgezondheid. Er zijn voor NO2, net als voor andere polluenten, diverse 

bronnen voor gezondheidskundige advieswaarden beschikbaar.  

VITO heeft in december 2017 een diepteanalyse uitgevoerd voor NO2, op vraag van het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid.  

Volgende primaire bronnen zijn beschikbaar: 

• WHO 2000, update 2005: Air Quality Guideline (AQG); 

• US EPA, 2018: National Ambient Air Quality Standard (NAAQS). 

 

De WHO-advieswaarde dateert van 1997, werd overgenomen in de advieswaarden van 2000 en 

behouden bij de revisie in 2005.  

De WHO erkent dat in populatiestudies NO2 geassocieerd is met schadelijke gezondheidseffecten. 

Het schadelijk effect voor de menselijke gezondheid is de inwerking van voornamelijk NO2 op het 

ademhalingsstelsel. De effecten zijn afhankelijk van de duur van de blootstelling. Bij acute 

blootstelling ondervinden gezonde mensen pas nadelige effecten bij zeer hoge NO2 - concentraties 

(>1 880 µg/m³). Kinderen en mensen met astma of chronische longaandoeningen zijn het meest 

gevoelig voor NO2 - concentraties en zullen dan ook bij lagere concentraties (375-565 µg/m³ 

gedurende 1-2 uur) reeds hinder ondervinden. De nadelige effecten zijn verminderde longfunctie, 

symptomatische reacties, acute ademhalingsziektes, verhoogde gevoeligheid voor infecties en 

beschadiging van het longweefsel (bij zeer hoge concentraties).  

De voornaamste effecten van acute blootstelling (0,5 tot 4h) aan NO2 (in gecontroleerde, klinische 

studies) worden hieronder samengevat (bron: WHO, 1997): 

Tabel 13-1: Voornaamste gezondheidseffecten van blootstelling aan NO2 – klinische studies (bron: WHO, 1997) 

NO2 
concentratie 

Blootstellingsduur Geobserveerde effecten 

376-564 µg/m³ 0,5 – 2 uur 

Toename van luchtweggevoeligheid bij astmatici. In sommige 

onderzoeken worden echter geen significante effecten gevonden bij 

concentraties tot 7 500 µg/m³. Kleine (4-6%) afname van FEV12 of 

FVC3 bij volwassen of adolescente astmatici.  

564 µg/m³ 3,7 uur 

Kleine (5-9%) afname van FVC en FEV1 in COPD4 patiënten tijdens 

matige inspanning. Geen effecten bij andere onderzoekers bij COPD 

patiënten bij 950 -3 800 µg/m³. 

2 820 – 3 760 

µg/m³ 
2 – 3 uur 

Toegenomen gevoeligheid van de luchtwegen aan bronchostrictoren 

(componenten die vernauwing van de luchtwegen veroorzaken) bij 

gezonde volwassenen. Echter geen effecten waargenomen door 

andere onderzoekers bij 3 800-7 500 µg/m³. 

3 760 µg/m³ 1 – 3 uur 

Longfunctieveranderingen (bv. toegenomen ademhalingsweerstand) 

bij gezonde proefpersonen. Effecten niet gevonden door andere 

onderzoekers bij 3 800-7 500 µg/m³. 

 

 

2 Forced expiratory volume gedurende 1 seconde (uitgeblazen volume tijdens eerste seconde van FVC test) 
3 Forced vital capacity (geforceerde vitale capaciteit) 
4 Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronisch Obstructief Longlijden) 
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De effecten van chronische blootstelling worden afgeleid uit epidemiologische studies. Een meta-

analyse van meerdere binnenluchtstudies (Hasselblad et al., 1992) toont dat een toename van de 

jaargemiddelde NO2-concentratie met 28 µg/m³ of meer, ten opzichte van een 

achtergrondconcentratie van 15 µg/m³, geassocieerd is met een toename van 20% in aandoeningen 

van de onderste luchtwegen bij kinderen van 5 tot 12 jaar. Op basis hiervan stelde IPCS (joint venture 

van UN Environment Programme, ILO en WHO) in 1997 een advieswaarde van 40 µg/m³ als jaarlijks 

gemiddelde voor (dit wil dus zeggen dat de concentraties op dagbasis hoger mogen liggen, maar dat 

het gemiddelde over een jaar beschouwd, onder de 40 µg/m³ moet liggen). 

Volgens het rapport van de WHO van 2000 zijn er geen studies die duidelijk de selectie van een 

bepaalde waarde als jaargemiddelde waarde voor de buitenlucht ondersteunen. De WHO merkt bij de 

binnenluchtstudies op dat de kinderen een blootstellingspatroon hadden met piekblootstellingen die 

hoger liggen dan deze die gewoonlijk buiten worden waargenomen. De resultaten kunnen volgens 

WHO dan ook niet eenvoudig geëxtrapoleerd worden naar een buitenluchtsituatie. In 2000 werd bij 

gebrek aan onderbouwing voor een andere waarde, daarom de aanbevolen advieswaarde van 40 

µg/m³ overgenomen uit het onderzoek van 1997. Deze jaargemiddelde NO2 advieswaarde bleef bij 

latere herzieningen (2005, 2010) gehandhaafd.  

Voor acute blootstelling stelt de WHO een advieswaarde van 200 µg/m³ als 1-uurgemiddelde voor, 

gebaseerd op humane klinische data. De waarden voor buitenlucht die de WHO vooropstelt zijn 

volledig consistent met deze voor binnenlucht (WHO, 2010) (zowel voor de jaargemiddelde als de 1-

uurgemiddelde blootstelling). In 2013 werd door de WHO een technisch rapport gepubliceerd in het 

kader van het REVIHAAP project (Review of EVIdence on Health Aspects of Air Pollution). Het 

rapport stelt dat er enig bewijs is voor directe langetermijneffecten van NO2 (in de buitenlucht), maar 

minder dan voor korte termijneffecten. Volgens het rapport zijn er echter inmiddels voldoende 

buitenlucht studies om deze mee in overweging te nemen bij het vaststellen van een nieuwe 

advieswaarde voor chronische blootstelling. Deze studies omvatten blootstelling aan concentraties 

boven en onder, of volledig onder, de huidige (WHO-) advieswaarde (40 µg/m³), en voor sommige 

effecten werden lineaire verbanden gevonden zonder drempelwaarde. Dit suggereert volgens het 

rapport dat de advieswaarde mogelijk moet verlaagd worden. De WHO ‘Air Quality Guidelines’ zijn 

momenteel in revisie. 

De NAAQS van US EPA voor NO2 voor langetermijnblootstelling is 100 µg/m³ (53 ppb) (waarde voor 

de buitenlucht). Deze waarde werd afgeleid in 1971 en is sindsdien gehandhaafd gebleven (laatste 

review dateert van 2018). Er wordt in het rapport van 2018 gesteld dat er sinds de laatste review 

bijkomende bewijzen zijn voor de ontwikkeling van astma bij kinderen, hoewel er onzekerheid blijft 

over de mate waarin langetermijn NO2-concentraties een surrogaat zijn voor blootstelling aan een 

mengsel van verkeersgerelateerde polluenten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat herhaalde, 

kortetermijnblootstelling aan NO2 een rol kan spelen bij de ontwikkeling van astma. Er wordt besloten 

dat de waarde van 100 µg/m³ voor chronische blootstelling niet verhoogd, noch verlaagd moet 

worden. De kortetermijn- (200 µg/m³ als 1-uurgemiddelde) en langetermijnwaarden samen worden 

voldoende beschermend geacht voor astma.        

Als secundaire bronnen vermeldt de publicatie van VITO (VITO, 2017d): 

• California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) - Ambient Air Quality 

Standard (CAAQS, buitenluchtwaarde): review 2007; 

• ANSES, Proposition de valeurs guides de qualité d’air intérieur (voorstel advieswaarden 

luchtkwaliteit binnenmilieu), Le dioxyde d’azote (NO2), februari 2013; 

• Health Canada, 2015 (binnenluchtwaarde) en 2016 (National Ambient Air Quality Objectives, 

NAAQO, buitenluchtwaarde). 

Het Californische OEHHA hanteert een waarde van 56 µg/m³ als jaargemiddelde en een waarde van 

338 µg/m³ als 1-uurgemiddelde (waarden voor de buitenlucht). Voor het acuut effect is de waarde 

gebaseerd op het gemiddelde van 0,26 ppm (waar consistent effecten gevonden worden) en 0,1 ppm 

(waar tot dusver geen effecten werden waargenomen) (er werd gebruik gemaakt van in totaal 4 

studies). De jaargemiddelde norm is gebaseerd op epidemiologische studies enerzijds en op de 

empirische ratio uurgemiddelde/jaargemiddelde van 4 tot 6 anderzijds, toegepast op de 1-uurwaarde.   
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ANSES5 (2013) besluit dat een jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m³ NO2 onvoldoende 

beschermend is, omdat er bij deze waarde reeds een 20% verhoogd risico is op respiratoire 

aandoeningen bij kinderen met astma. Op basis van 8 binnenluchtstudies (uitgevoerd tussen 1998 en 

2011) werd een NOAEL van 20 µg/m³ afgeleid. Het voorkomen van respiratoire aandoeningen wordt 

in de meeste studies bepaald op basis van vragenlijsten ingevuld door de ouders. ANSES besluit op 

basis van deze 8 studies dat er geen verhoogd risico is op luchtwegaandoeningen in woningen waar 

de jaargemiddelde NO2-concentratie lager is dan 20 µg/m³ (die aanzien wordt als de NOAEL bij de 

meest gevoelige personen). ANSES geeft dan ook een advieswaarde van 20 µg/m³ voor binnenlucht. 

Het is echter mogelijk dat de ademhalingseffecten die in de 8 studies werden waargenomen, geen 

direct effect zijn van NO2 maar van een effect van co-polluenten. Daarnaast kunnen ook interacties 

tussen NO2 en andere polluenten (zoals sigarettenrook) een rol spelen in de waargenomen effecten.  

Health Canada heeft in 2015 voor binnenlucht een ‘Proposed Residential Indoor Air Quality Guideline’ 

ontwikkeld (nl. 20 μg NO2/m³ voor chronische blootstelling en 170 μg NO2/m³ voor acute blootstelling). 

Daarnaast is er voor de buitenlucht een Maximum Acceptable Level (MAL) van 100 µg/m³ en een 

Maximum Desirable Level van 60 µg/m³.      

Zoals uit bovenstaande blijkt, liggen de advieswaarden ver uit elkaar, gaande van 20 µg/m³ voor 

binnenlucht tot 40 à 100 µg/m³ voor buitenlucht. Hoewel VITO in de diepte-analyse van 2017 

aangeeft dat het wellicht niet helemaal correct is om de resultaten voor de binnenlucht over te nemen 

voor de buitenlucht, wordt ‘omwille van de onzekerheden, de toenemende aanwijzingen dat niet 

alleen respiratoire effecten relevant zijn en de niet goed definieerbare NOAEL’ toch de voorkeur 

gegeven aan de laagste waarde (20 μg/m³) als gezondheidskundige advieswaarde (GAW) voor 

chronische blootstelling voor gebruik in MER-studies.  

De 20 µg/m³ die VITO voorstelt (GAW), is dus deels ingegeven door het voorzorgsprincipe. In dit 

MER wordt in eerste instantie getoetst aan de door VITO geselecteerde jaargemiddelde GAW voor 

gebruik in MER-studies. (verder GAW genoemd). Wegens de onzekerheden die met de GAW 

gepaard gaan, wordt in deze discipline, bij wijze van sensitiviteitstoets, ook aangegeven wat de 

evaluatie volgens het beoordelingskader (zie § 13.2.4.1) zou zijn indien getoetst wordt aan de WHO-

advieswaarde van 40 µg/m³.  

13.2.1.1.2 PM10 en PM2,5 

Fijn stof (PM10 en PM2,5) is een atypische component, omdat het geen chemische maar een fysische 

definitie heeft: alle vaste en vloeibare deeltjes in de lucht met een aerodynamische diameter kleiner 

dan 10 μm resp. 2,5 µm. Deze deeltjes zijn inhaleerbaar en kunnen daardoor gezondheidseffecten 

veroorzaken. 

Fijn stof geeft aanleiding tot gezondheidseffecten na inhalatie, zowel op korte als op lange termijn. De 

effecten zijn afhankelijk van de grootte en de samenstelling van de deeltjes. Zowel kortstondige 

blootstelling aan verhoogde concentraties als een verhoogde achtergrondconcentratie leiden tot 

gezondheidseffecten. Kwetsbare groepen zijn ouderen en personen met hart-, vaat- of 

longaandoeningen. Verscheidene studies verbinden acute blootstelling aan fijn stof van PM10 en 

PM2,5 met vervroegd overlijden van voornamelijk ouderen met hart- en longproblemen. Bij kinderen 

vermindert fijn stof de longfunctie bij TSP (totaal stof)-concentraties boven de 180 µg/m³ of wanneer 

er meer dan 110 µg/m³ inadembare deeltjes (PM10) zijn. 

In 2017 werd door VITO een diepte-analyse uitgevoerd voor de afleiding van een GAW voor PM10 en 

PM2,5 voor gebruik in MER-studies. 

PM10 of PM2,5 wordt in de databanken niet apart als carcinogene stof vermeld, maar het is duidelijk 

dat PM10 carcinogene eigenschappen kan hebben door de aanwezigheid van carcinogene stoffen. Zo 

wordt dieselroet door de WHO geclassificeerd als kankerverwekkend. Vermits carcinogeniteit echter 

 

5 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
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niet gelinkt is aan de fysische eigenschap (inhaleerbaar partikel) wordt voor het afleiden van GAW 

geen rekening gehouden met carcinogene eigenschappen.  

De WHO (2006) richtlijn voor PM2,5 (10 μg/m³; jaarlijks gemiddelde) wordt voorgesteld als GAW voor 

PM2,5 in buitenlucht. De waarde is gebaseerd op mortaliteit/morbiditeit ten gevolge van respiratoire en 

cardiovasculaire aandoeningen. Deze waarde biedt evenwel mogelijk geen volledige garantie op 

bescherming omdat er geen eenduidige drempelwaarde kan afgeleid worden. 

De pragmatische redenering voor de afleiding van een GAW voor PM10 door de WHO (2006) wordt 

overgenomen (de GAW voor PM2,5 wordt geconverteerd naar PM10 door toepassing van 

conversiefactor 2 op basis van de representatieve verhouding (PM2,5/ PM10 = 0,5)). Als GAW voor 

PM10 wordt dus de WHO-waarde voorgesteld (20 μg/m³). 

13.2.1.1.3 Benzeen 

Benzeen heeft een toxische werking op het bloed en bloedvormende weefsels. Daarnaast is benzeen 

carcinogeen. Benzeen veroorzaakt acute myeloïde leukemie (acute non-lymfatische leukemie) en er 

is beperkt bewijs dat benzeen ook acute en chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfoom 

en multiple myeloom veroorzaakt. Benzeen is toxisch voor de foetus bij muizen en konijnen na 

inhalatoire blootstelling van de moeder: het veroorzaakt een verminderd geboortegewicht. Het is 

echter niet teratogeen bevonden bij dierproeven, ook niet bij een dosis die toxisch is voor de moeder 

(bron: WHO, 2010). 

99% van alle blootstelling gebeurt door inhalatie.  

Gevoelige groepen zijn kinderen, adolescenten, zwangere vrouwen, personen met verminderde 

afweer en ouderen. 

VITO heeft in december 2017 een diepteanalyse uitgevoerd voor benzeen, op vraag van het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid (VITO, 2017a). Volgende bronnen zijn hierbij gebruikt: 

• Primaire bronnen: 

• WHO (2000; 2009); 

• US EPA (2000; 2003); 

• ATSDR MRL (2007, enkel niet carcinogene effecten); 

• Secundaire bronnen: 

• California OEHHA (2008, 2014); 

• ANSES Valeurs Toxicologiques de Référence; 

• Tertiaire bronnen: 

• RIVM (2001). 

Er wordt in wat volgt gefocust op de carcinogene effecten, aangezien hierop de referentiewaarde van 

VITO gebaseerd is.  

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan er geen veilig niveau van benzeenblootstelling 

vastgesteld worden. De WHO drukt de schadelijkheid van benzeen uit als het aantal extra 

kankergevallen bij een levenslange blootstelling aan een bepaalde concentratie. Bij een levenslange 

blootstelling aan een benzeenconcentratie van 17 µg/m3 zou er één extra kankergeval per 10 000 

inwoners zijn, bij een concentratie van 1,7 µg/m3 één per 100 000 inwoners en bij 0,17 µg/m3 één per 

1 000 000. Het berekende eenheidsrisico is 6,0.10-6 per µg/m³ en is gebaseerd op de zogenaamde 

Pliofilm cohorte (soms ook “Plioform” cohorte genoemd). Dit is tot op heden de meest bestudeerde 

cohorte met betrekking tot benzeenblootstelling. Het betreft een cohorte van meer dan 1 000 

arbeiders in een rubberfilmproductiebedrijf, opgevolgd in de periode 1936-1976 (en updates tot 1987). 

Verschillende studies betreffende de Pliofilm-cohorte liggen aan de basis van het eenheidsrisico 

afgeleid door WHO (2000). Het geometrisch gemiddelde van de range aan eenheidsrisico’s in deze 

studies werd door WHO (2000) gebruikt als eenheidsrisico voor benzeen. 

US EPA (2000) verkiest om een range van eenheidsrisico’s in plaats van een puntschatting te geven, 

omwille van de onzekerheden waarmee de blootstellingschattingen werden gedaan in de Pliofilm 
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cohorte, en omdat verschillende modellen gebruikt werden door verschillende auteurs, die tot andere 

eenheidsrisico’s leidden. US EPA geeft aldus een range van 2,2.10-6 – 7,8.10-6 per µg/m³. 

De keuze van California OEHHA (2009) voor het bijkomende kankerrisico van 2,9.10-5 per μg/m³ is 

gebaseerd op een referentie naar een document uit 1988. De originele brondocumenten konden niet 

teruggevonden worden door VITO. 

Het Franse Agence Nationale de Sécurité de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail 

(ANSES) gebruikt voor haar afleiding van het eenheidsrisico herberekeningen uitgevoerd door 

Richardson in 2008, uitgevoerd op de Pliofilm cohorte. Hierbij werd specifieker in kaart gebracht waar 

de arbeiders precies werkten, in welke leeftijdscategorie ze vielen en hoe lang ze werden 

blootgesteld. De analyse toont aan dat vooral oudere werknemers (>45 jaar) verhoogde incidentie 

van leukemie vertoonden in de eerste 10 jaar na blootstelling, terwijl jongeren vrijwel geen verhoogde 

incidentie vertonen. Het berekende eenheidsrisico bedraagt 2,6.10-5 per µg/m³. 

De RIVM (2001) volgt het eenheidsrisico afgeleid door WHO. 

VITO weerhoudt het eenheidsrisico van OEHHA niet aangezien de achtergrond onvoldoende gekend 

is. VITO weerhoudt het risico berekend door ANSES, omdat hier rekening gehouden wordt met de 

meest gevoelige bevolkingsgroep. VITO extrapoleert dit eenheidsrisico naar de concentratie met een 

bijkomend kankerrisico van 1 op 1 000 000, uitgaande van een lineaire dosis-respons relatie. Er zijn 

echter gegevens die wijzen op een niet lineair verband. Ondanks dat er aanwijzingen zijn dat een 

lineair model waarschijnlijk niet volledig de werkelijke vorm van de benzeen dosis-respons relatie 

beschrijft, zijn er momenteel geen betere modellen, en hanteert VITO om voorzichtigheidsredenen 

toch het lineair dosis-respons model. Aldus berekent men dat een bijkomend kankerrisico van 1.10-6 

overeenkomt met een levenslange blootstelling aan een gemiddelde concentratie van 0,038 µg/m³.   

In voorliggend MER wordt getoetst aan de referentiewaarde van 0,038 µg/m³ (jaargemiddelde), die 

volgens ANSES dus overeenkomt met een bijkomend risico van 1 op 106. Deze waarde ligt 

aanzienlijk lager dan de Europese jaargemiddelde norm, die sinds 2010 5 µg/m³ bedraagt, 

overeenkomstig de Europese Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 

mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Hierdoor ontstaat een 

discrepantie tussen enerzijds de MER-beoordeling onder de discipline Lucht, die gebeurt op basis 

van de normering opgenomen in de Europese Richtlijn 2008/50/EG, en anderzijds de MER-

beoordeling onder de discipline Mens-Gezondheid, die gebeurt op basis van wetenschappelijke 

advieswaarden. De beide MER -beoordelingen zijn complementair. 

13.2.1.1.4 Butadieen 

Bij blootstelling aan hoge concentraties butadieen kunnen irritatie of effecten op het centraal 

zenuwstelsel optreden. Carcinogeniteit is echter het kritisch effect voor de afleiding van 

advieswaarden. In een cohortestudie bij arbeiders werkzaam bij de productie van 1,3-butadieen 

(monomeren) of polymeren op basis van 1,3-butadieen, wordt een toename van leukemie gezien. Het 

hematologisch systeem wordt beschouwd als het doelwitorgaan van butadieen. Er zijn momenteel 

nog onvoldoende gegevens om conclusies te trekken met betrekking tot het type leukemie.  

Voor butadieen werd door VITO nog geen diepte-analyse uitgevoerd. In dat geval moet volgens het 

Richtlijnensysteem Mens-Gezondheid het schema voor de standaardevaluatie in het keuzeprotocol 

uitgevoerd worden.  

Het schema voor de standaardevaluatie voor de selectie van GAW is zowel voor carcinogene als voor 

niet-carcinogene effecten toepasbaar. 

Indien er slechts één referentiewaarde wordt gevonden van een primaire bron, en deze ouder dan 10 

jaar is, dient volgens het keuzeprotocol deze te worden gebruikt, tenzij er een recentere, secundaire 

bron is gebaseerd op een nieuwe sleutelstudie.  
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Er werd slechts één primaire bron gevonden, nl. US EPA, afgeleid in 2002 (> 10 jaar). Er zijn geen 

recentere secundaire bronnen die gebaseerd zijn op een nieuwe sleutelstudie.  

Het door US EPA afgeleide eenheidsrisico is gebaseerd op een cohorte studie door Delzell et al. 

(1995) bij meer dan 15 000 arbeiders in een styreen-butadieen rubberproductie en de analyses van 

Health Canada (1998). Het eenheidsrisico voor overlijden ten gevolge van leukemie bedraagt 0,03 

per ppm (of 0,013 per mg/m³), gebaseerd op een LEC01 (onderste 95% betrouwbaarheidsgrens van 

een blootstellingsconcentratie geassocieerd met een 1% toename van het risico) van 0,375 ppm (0,8 

mg/m³). Aangezien men echter de kankerincidentie en niet mortaliteit wenst in te schatten, werd een 

bijkomende berekening uitgevoerd. Dit resulteert in een LEC01 van 0,254 ppm (ca. 0,56 mg/m3). 

Vervolgens werd een correctiefactor van 2 toegepast wegens de mogelijke onderschatting van het 

risico voor de gehele bevolking, door te extrapoleren vanuit een cohortestudie met uitsluitend 

mannen. Studies bij zowel ratten als muizen tonen immers aan dat 1,3-butadieen niet enkel leukemie 

veroorzaakt maar ook kankers in andere organen. Het is mogelijk dat de epidemiologische studie 

onvoldoende onderscheidingsvermogen had om het risico op kanker voor andere organen te 

detecteren (bv. longkanker). Verder tonen studies bij ratten en muizen aan dat vrouwelijke dieren 

gevoeliger zijn aan het carcinogeen effect van 1,3-butadieen dan mannelijke. Dit resulteert in een 

eenheidsrisico van 0,08 per ppm (0,04 *2) (of 0,03 per mg/m³).  Bij lineaire extrapolatie vindt men dat 

een extra kankerrisico van 1.10-6 overeenkomt met een levenslange blootstelling aan een gemiddelde 

concentratie van 0,033 µg/m³. 

Voor butadieen werd voor twee effecten een referentiewaarde afgeleid (zie Bijlage 3.1): 

• carcinogene effecten (leukemie) (op basis van epidemiologische (cohorte)studie, blootstelling bij 

arbeidsomstandigheden): 0,033 µg/m³; 

• ovariële atrofie (op basis van 2-jarige inhalatiestudie bij muizen): 2 µg/m³. 

Voor butadieen zal de inschatting van de effecten worden uitgewerkt voor het gevoeligste effect, in dit 

geval het carcinogene effect. 

13.2.1.2 Fysische stressoren 

Geluid 

Vanaf bepaalde geluidsniveaus kunnen, mede afhankelijk van de kenmerken van het geluid en 

andere niet-akoestische factoren, volgende effecten optreden: 

• slaapverstoring, en als gevolg hiervan slaperigheid en verminderd cognitief functioneren op korte 

termijn, en mogelijk cardiovasculaire aandoeningen, depressie, diabetes type 2, verhoogd 

medicatiegebruik en versnelde veroudering op lange termijn. De WHO hanteert een advieswaarde 

van 45 dB(A)) voor slaapverstoring ’s nachts, als LAeq over 8h, buiten gemeten, onder de conditie 

van het raam licht geopend (WHO, 1999). Binnen mag bij continu geluid, het geluidsniveau niet 

boven 30 dB(A)) bedragen om slaapverstoring te voorkomen.  Voor het gemiddeld geluidsniveau 

over een jaar (Lnight,outside) geeft de WHO een advieswaarde van 30 dB(A));  

• directe effecten op het autonoom zenuwstelsel en het hormonale systeem (verhoogde bloeddruk, 

ischemische hartziekten), vanaf een Lnight,outside van 50 dB(A); 

• cognitieve effecten (effecten op begrijpend lezen, oplossen van problemen, …); 

• mentale effecten (bepaalde studies wijzen op verhoogde agressie en verminderd hulpgedrag, 

verminderd vermogen voor verwerken van sociale non-verbale communicatie). Vanaf een niveau 

van 80 dB(A) neemt hulpgedrag af (WHO, 1999); voor psychische stoornissen is een 

drempelwaarde Lnight,outside van 60 dB(A)); 

• (zelfgerapporteerde) hinder. De WHO hanteert een advieswaarde van 50 dB(A) (LAeq,16h) voor 

matige hinder en 55 dB(A) (LAeq, 16h) voor ernstige hinder overdag en ’s avonds (waarden 

leefruimte buiten) (WHO, 1999);  

• gehoorverlies vanaf piekgeluiden van 140 dB(A) voor volwassenen en 120 dB(A)) voor kinderen 

(WHO, 1999) vanaf 70 dB(A) als LAeq,24h (ISO standaard 1999). Voor de LAeq,1h wordt door de WHO 

een advieswaarde van 85 dB(A) voorgesteld voor publieke ruimtes (binnen en buiten) en voor 

LAmax een waarde van 110 dB(A). 
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Voor industrieel geluid is er zeer weinig specifieke informatie over de mate waarin deze geluidsbron 

hinder of gezondheidseffecten kan veroorzaken. Dit heeft grotendeels te maken met de grote 

heterogeniteit en specifieke kenmerken van industriegeluid, en het feit dat de blootstelling van de 

bevolking aan industriegeluid een zeer lokaal karakter heeft6.  

Voor geluid zal er daarom getoetst worden aan de VLAREM II-milieukwaliteitsnormen (in geval van 

LA95) of aan de WHO-advieswaarden van 1999 (in geval van LAeq). Ter informatie worden ook de 

berekende Lden- en Lnight-waarden (gerelateerd aan Project One) gegeven en vergeleken met de 

standaardwaarden voor industrieterreinen uit de Nederlandse Omgevingswet (Aanvullingsbesluit 

geluid7), met name een Lden van 50 dB(A) en een Lnight van 40 dB(A) ter hoogte van geluidgevoelige 

gebouwen. Dit zijn tevens de waarden die volgens het MER -richtlijnensysteem Mens-Gezondheid het 

studiegebied voor het aspect geluid afbakenen. De berekende Lden en Lnight-waarden kunnen echter 

niet rechtstreeks getoetst worden aan de standaardwaarden, omdat: 

• Lden en Lnight volgens de definitie in de Richtlijn Omgevingslawaai gebaseerd zijn op het A-gewogen 

gemiddelde geluidsniveau vastgesteld over de periode van een jaar. Echter voor een toetsing aan 

VLAREM II worden in de discipline Geluid de geluidsniveaus op iedere locatie steeds worst case, 

dus met meewind, berekend. Een berekening van een jaargemiddelde voor industriegeluid laat het 

rekenmodel niet toe. De hieruit afgeleide Lden en Lnight waarden zijn dus overschattingen, vooral op 

locaties die ten opzichte van het project opwaarts van de overheersende windrichting liggen.  

• Bij de Nederlandse standaardwaarden gaat het om de gecumuleerde geluidsbelasting van alle 

inrichtingen op het terrein, terwijl de berekende Lden en Lnight-waarden enkel de bijdrage van Project 

One betreffen. 

Licht 

Lichthinder is de overlast die wordt veroorzaakt door kunstlicht. Het gaat hierbij niet enkel om hinder 

door verblinding of verstoring door de lichtbron zelf, maar ook om vermindering van de nachtelijke 

duisternis. 

De bevolking kan hinder ondervinden van verblinding en strooilicht. Strooilicht op het 

slaapkamervenster kan ook voor slaapstoornissen zorgen. Kunstlicht kan ook de slaap-waakcyclus 

verstoren.  

Blootstellings-responsrelaties tussen de lichtintensiteit binnen en fysiologische effecten (zoals 

bijvoorbeeld oogbewegingen, EEG activiteit, zelf gerapporteerde slaperigheid, melatonineproductie) 

zijn vrij goed vastgesteld. Dit geldt echter niet voor de relatie van deze effecten met de lichtintensiteit 

buiten. Er is geen wetenschappelijke consensus over welke artificiële lichtintensiteit ’s nachts 

aanvaardbaar is.  

13.2.1.3 Biologische stressoren (Legionella) 

Legionella pneumophila leeft wijdverspreid in water. Zij groeit in biofilms aan de oppervlakte van 

meren, rivieren en beken. Lage hoeveelheden kunnen uitgroeien tot hoge concentraties als 

groeibevorderende factoren (ijzeren leidingen, rubberen afdichtingen) aanwezig zijn. 

Omstandigheden die een groei van de legionellabacteriën bevorderen, zijn: 

• Stagnerend water; 

• Watertemperatuur tussen 20°C en 50°C, de optimale temperatuur is 35°C - 46°C; 

• Zuurtegraad tussen 5 en 8,5; 

• Sediment dat aanleiding geeft tot vorming van een biofilm; 

• Aanwezigheid van micro-organismen, zoals algen, flavobacteriën, Pseudomonas, amoeben. 

 

6 Environmental Noise Guidelines, WHO, 2018 
7 Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit 
leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Invoeringsbesluit Omgevingswet en enkele andere besluiten met het oog op de 
beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen, 14 oktober 2019. 
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Besmetting met de legionellabacterie vindt plaats via de longen en er wordt aangenomen dat de 

infectie overgebracht wordt door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, 

verspreid in de lucht (nevel).  

De meeste mensen worden niet ziek als ze de legionellabacterie inademen. Als er klachten ontstaan, 

gebeurt dat meestal binnen twee tot tien dagen nadat de bacterie is ingeademd. Sommige mensen 

krijgen milde, griepachtige klachten. Dat gaat na een paar dagen vanzelf weer over. Heel soms 

veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking. Dat heet ook wel veteranenziekte of 

legionellalongontsteking. Deze longontsteking kan zo ernstig verlopen dat mensen eraan kunnen 

overlijden. Een besmetting met de legionellabacterie kan behandeld worden met antibiotica.  

Mensen die meer kans hebben om een ernstige longontsteking te krijgen zijn ouderen, mensen met 

een slechte gezondheid of een verminderde afweer en rokers. Longontsteking door Legionella komt 

bijna nooit voor bij mensen die jonger zijn dan 40 jaar. Legionella is niet van persoon tot persoon 

overdraagbaar. 

Onduidelijk blijft de infectiedosis die nodig is om ziekteverschijnselen te veroorzaken. Er is geen 

dosis-effect-relatie aangetoond tussen de concentratie legionellabacteriën in een waterbron en de 

kans op ziek worden na blootstelling. 

13.2.2 Inventarisatie 

Als integrerende discipline ontleent de discipline ‘Mens-Gezondheid’ de nodige gegevens van de 

meer technische disciplines zoals ‘water’, ‘bodem’, ‘lucht’, ‘geluid/trillingen’, en andere, voor zover 

deze relevant zijn voor het bepalen van de blootstelling en het inschatten van de menselijke 

gezondheidsrisico’s. In deze paragraaf wordt het ruimtegebruik en de risicopopulatie alsook de 

milieudruk geïnventariseerd voor de latere inschatting van de impact op de mens. Aangezien in deze 

discipline de gevolgen van de wijzigingen in het milieu voor de gezondheid van de mens worden 

onderzocht, ligt de nadruk immers op de locaties waar langdurig personen aanwezig zijn.  

Stap 1: Beschrijving van ruimtegebruik en betrokken populatie 

Deze fase omvat de beschrijving van ruimtegebruik en de betrokken populatie in het studiegebied. 

De bevolkingsgroepen welke binnen de grenzen van het studiegebied verblijven, worden beschreven 

volgens bevolkingsdichtheid en demografische opbouw. Verder worden ook de kwetsbare locaties 

geïnventariseerd. Het gaat hier om locaties waar gevoelige groepen verblijven, zoals kinderen in 

scholen en kinderdagverblijven, ouderen in ouderenzorgvoorzieningen, zieken in ziekenhuizen. 

Het ruimtegebruik is ook van belang voor de blootstellingsduur van de populatie. Afhankelijk van de 

locatie kunnen personen korter of langduriger aanwezig zijn. In het kader van de discipline Mens-

Gezondheid gaat de aandacht daarom vooral uit naar woongebieden en andere gebieden waar 

personen langdurig aanwezig kunnen zijn.  

Stap 2: Identificatie van potentiële relevante milieustressoren 

Vervolgens worden de potentiële relevante milieustressoren bepaald. De deskundige lijst alle 

potentiële (relevante) stressoren afkomstig van de activiteiten op.  

Potentiële chemische stressoren die relevant zijn en binnen het MER besproken worden, zijn 

opgenomen in een sectorspecifieke lijst (versie 6/02/2017, raadpleegbaar op 

https://www.milieuinfo.be/confluence/pages/viewpage.action?pageId=65212794 ). Per NACE-sector is 

een lijst beschikbaar. In voorliggend MER worden de stressoren uit de sector ‘Chemie’ (NACE 20110-

20590; 21100-21209) overlopen. Er dient benadrukt dat dit een lijst is met mogelijk relevante 

stressoren. Uiteraard omvat de chemische sector een veelheid aan type bedrijven en bijhorende 

emissies, en zijn bijgevolg zeker niet alle emissies relevant voor het voorliggend project. Daarnaast 

kunnen bijkomende chemische stressoren gedefinieerd worden door de abiotische MER-disciplines. 
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In dit overzicht worden enkel de chemische stressoren uit de lijst weerhouden die potentieel naar de 

lucht worden geëmitteerd. Blootstelling aan chemische stressoren door de lozing van afvalwater is om 

volgende redenen niet relevant: 

• huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater wordt geloosd op de Beneden-Zeeschelde, na 

zuivering in de eigen waterzuiveringsinstallatie; 

• uit de discipline Water blijkt dat de impact op de Schelde op het halen van de goede chemische 

en/of ecologische toestand en het risico op achteruitgang van de toestand van het waterlichaam 

voor alle parameters verwaarloosbaar is; 

• directe blootstelling aan het water van de Beneden-Zeeschelde kan zich enkel occasioneel 

voordoen. De Schelde is niet aangeduid als zwem- of recreatiewater. Zwemmen is verboden; 

watersporten (bv. waterski) mogen enkel buiten de vaargeul en worden afgeraden; 

• ook indirecte blootstelling is niet aan de orde, gezien het oppervlaktewaterlichaam niet gebruikt 

wordt voor drinkwaterwinning. 

Lozing in of op de bodem wordt evenmin in overweging genomen aangezien dit enkel kan voorkomen 

als gevolg van incidenten of calamiteiten en de maatregelen opgelegd in het Bodemdecreet en haar 

uitvoeringsbesluiten verspreiding buiten het terrein zo goed als onmogelijk maken. 

Hierna volgt een samenvattende tabel waarin potentieel relevante milieustressoren worden 

overlopen. 
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Tabel 13-2: Identificatie van potentiële milieustressoren 

Stressoren 

Specifieke omschrijving 

stressor en/of bron, 

gezondheidsimpact 

Evaluatie relevantie 

Chemische stressoren   

Stressoren uit de sectorspecifieke 
lijst 

   

SOx  

Niet geleide emissies van 
machines/motoren tijdens 
de aanlegfase 

Niet relevant wegens gebruik van 
zwavelarme brandstoffen. 

Niet geleide emissies 
wegverkeer tijdens de 
aanleg- en exploitatiefase 

Niet geleide emissies van 
scheepvaart tijdens de 
exploitatiefase 

Werd geëvalueerd in de discipline Lucht. 
De effecten blijken zeer lokaal en 
beperken zich tot het bedrijfsterrein en 
het Kanaaldok (zie § 7.5.2.3).  Geleide emissies tijdens de 

exploitatiefase 

NOx  

Niet geleide emissies van 
machines/motoren tijdens 
de aanlegfase 

Wordt geëvalueerd. 

Niet geleide emissies 
wegverkeer tijdens de 
aanleg- en exploitatiefase 

Gezien de ligging van de site in 
industriegebied en de goede ontsluiting 
naar het hogere wegennet (niet via 
woongebied), wordt blootstelling aan 
luchtverontreiniging afkomstig van 
verkeer niet relevant geacht. 

Niet geleide emissies van 
scheepvaart tijdens de 
aanleg- en exploitatiefase 

Wordt geëvalueerd. 

Geleide emissies tijdens 
de exploitatiefase 

O3  
Emissie van NOx, die een 
rol speelt bij O3-vorming 

Bijdrage van Project One aan O3 is niet 
zinvol te bepalen (zie discipline Lucht). 
De NO2-immissiebijdrage zal wel worden 
bepaald. 

Fluorverbindingen 
Geen emissies bekend van 
fluorverbindingen 

Niet relevant 

Chloorverbindingen 
Geen emissies bekend van 
chloor. 

Niet relevant 

NH3 
Geleide emissies als gevolg 
van de toevoeging van NH3 
in de SCR De-NOx.  

Geen gezondheidsrelevante parameter. 

N2O  Maakt deel uit van NOx.  Geen gezondheidsrelevante parameter. 

CH4 
Maakt deel uit van VOS-
emissies. 

Geen gezondheidsrelevante parameter. 

Benzeen 
Fugitieve emissies (naar 
Lucht); mogelijk bij de 
installaties 

Wordt geëvalueerd. 
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Stressoren 

Specifieke omschrijving 

stressor en/of bron, 

gezondheidsimpact 

Evaluatie relevantie 

1,2-dichloorethaan 
Geen emissies bekend van 
dichloorethaan. 

Niet relevant 

Dichloormethaan  
Geen emissies bekend van 
dichloormethaan. 

Niet relevant 

Fenol 
Geen emissies bekend van 
fenol. 

Niet relevant 

Formaldehyde 
Geen emissies bekend van 
formaldehyde. 

Niet relevant 

Styreen 
Geen emissies bekend van 
styreen. 

Niet relevant 

Tolueen 
Geen emissies bekend van 
tolueen. 

Niet relevant 

Xylenen 
Geen emissies bekend van 
xyleen. 

Niet relevant 

Trichloormethaan 
Geen emissies bekend van 
trichloormethaan. 

Niet relevant 

Gehalogeneerde NMVOS 
Geen emissies bekend van 
gehalogeneerde NMVOS. 

Niet relevant 

Aromatische NMVOS 
Fugitieve en niet geleide 
emissies 

Geen beoordeling mogelijk voor een mix 
van stoffen. Afzonderlijke evaluatie voor 
benzeen en butadieen 

Totaal NMVOS 

Geleide emissies 
 
Fugitieve emissies en op-
en overslagemissies 
 
Fakkelemissies 
 
Niet geleide emissies tanks 
en 
waterzuiveringsinstallatie 

Geen beoordeling mogelijk voor een mix 
van stoffen. Afzonderlijke evaluatie voor 
benzeen en eventueel andere (indien de 
emissies kunnen ingeschat worden en 
relevant worden geacht).  

Totaal ozonafbrekende stoffen 
Geen emissies bekend van 
ozonafbrekende stoffen. 

Niet relevant 

PAK’s 
Geen emissies bekend van 
PAK’s. 

Niet relevant 

Metalen 
Geen emissies van metalen 
bekend.  

Niet relevant 
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Stressoren 

Specifieke omschrijving 

stressor en/of bron, 

gezondheidsimpact 

Evaluatie relevantie 

Stof (totaal) 
Opwaaiend stof tijdens de 
aanlegfase (graaf- en 
bouwwerken, opslag grond) 

Gezien de maatregelen opgelegd via 
VLAREM II Hoofdstuk 6.12 (Beheersing 
van stofemissies tijdens bouw-, sloop- 
en infrastructuurwerken) en de afstand 
tot bewoning (ca. 1,5 km gemeten 
tussen zuidelijk deel van het 
projectgebied en dichtstbij zijnde woning 
in Lillo) wordt blootstelling aan stof niet 
relevant geacht. 
Er wordt een tijdelijke opslagplaats voor 
uitgegraven bodem (TOP) voorzien. 
Gezien de relatief lage stuifgevoeligheid 
(zand) en afstand tot bewoning of 
andere gevoelige menselijke receptoren 
wordt stofhinder ook hier evenmin 
relevant geacht. Er zal een stofrapport 
worden opgemaakt. 

PM2,5 & PM10 

Emissies afkomstig van 
wegverkeer tijdens aanleg- 
en exploitatiefase 
(werfverkeer, werknemers, 
goederen) 

Gezien de ligging van de site in 
industriegebied en de goede ontsluiting 
naar het hogere wegennet (niet via 
woongebied), wordt blootstelling aan 
luchtverontreiniging afkomstig van 
verkeer niet relevant geacht. 

Geleide emissies van 
PM10 en PM2,5.  

Wordt geëvalueerd. 

Dioxines 
Geen emissies bekend van 
dioxines. 

Niet relevant 

Overige stressoren (niet uit 
sectorspecifieke lijst) 

  

Butadieen 
Fugitieve emissies, 
emissies Heat Recovery 
Boiler en kraakfornuizen 

Wordt geëvalueerd.  

Geur 

De voornaamste 
chemicaliën in de 
processen van Project One 
zijn geurloos of vrijwel 
geurloos. Bij de 
waterzuiveringsinstallatie 
kunnen mogelijk 
geurstoffen ontstaan. 

Ter hoogte van de waterzuivering wordt 
voorzien om emissies vanuit het 
afvalwater op te vangen en te 
behandelen, alvorens ze te emitteren. 
Deze maatregelen garanderen dat alle 
mogelijk relevante geuremissies een 
behandeling krijgen. Er wordt verwacht 
dat de restemissies geen geurhinder 
buiten het terrein zullen veroorzaken. 

Fysische stressoren   

Geluid 

Vegetatieverwijdering, 
graaf- en 
bouwwerkzaamheden 
tijdens de aanlegfase 

Wordt geëvalueerd. 

 
Goederen- en 
personenvervoer tijdens de 
aanlegfase 

Gezien de ligging van de site in 
industriegebied en de goede ontsluiting 
naar het hogere wegennet (niet via 
woongebied), wordt blootstelling aan 
verkeersgeluid niet relevant geacht. 
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Stressoren 

Specifieke omschrijving 

stressor en/of bron, 

gezondheidsimpact 

Evaluatie relevantie 

 

Productie-eenheden, 
koeltorens, 
waterzuiveringsinstallatie, 
transformatoren, laden en 
lossen van schepen, 
fakkels,… tijdens de 
exploitatiefase 

Wordt geëvalueerd. 

 
Goederen- en 
personenvervoer tijdens de 
exploitatiefase 

Gezien de ligging van de site in 
industriegebied en de goede ontsluiting 
naar het hogere wegennet (niet via 
woongebied), wordt blootstelling aan 
verkeersgeluid niet relevant geacht. 

Trillingen 

Aanlegfase aanleg 
funderingen 

Er wordt tijdens de aanlegfase geen 
trillingshinder verwacht in de nabije 
omgeving van het projectgebied. 

Geen bronnen van trillingen 
tijdens de exploitatiefase. 

Niet relevant 

Wind 
Geen beïnvloeding van de 
wind buiten het 
projectgebied. 

Niet relevant 

Licht, schaduw 

Mogelijk wordt tijdens de 
aanlegfase voor 
zonsopgang of na 
zonsondergang gewerkt. 
Op deze momenten is een 
verlichting van de werf 
noodzakelijk (vooral in de 
winter). 

Wordt geëvalueerd. 

Omwille van 
veiligheidsredenen is het 
noodzakelijk dat de site 
tijdens de exploitatiefase 
verlicht wordt. 

Warmte 

Het (momenteel beboste) 
projectgebied heeft een 
verkoelende en isolerende 
werking op lokaal niveau, 
wat zal verdwijnen door de 
wijziging naar industrieel 
bodemgebruik. 

De impact van de ontbossing en het 
verwijderen van vegetatie op de 
toename van hittestress ter hoogte van 
het projectgebied en onmiddellijke 
omgeving wordt als beperkt beschouwd 
(zie discipline Klimaat). In de 
onmiddellijke omgeving zijn voornamelijk 
industriële functies aanwezig. Het effect 
is dan ook in mindere mate van belang 
voor de mens. 

EM-straling 
Geen effecten van EM-
straling buiten de 
terreingrenzen verwacht. 

Niet relevant 
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Stressoren 

Specifieke omschrijving 

stressor en/of bron, 

gezondheidsimpact 

Evaluatie relevantie 

Ioniserende straling 
Radon-222 is van nature 
aanwezig in de grondstof. 

Radon is aanwezig in de grondstof (ca. 
40 Bq), maar de concentraties zijn in 
dezelfde grootteorde als de natuurlijke 
achtergrondconcentraties (gemiddeld 
33 Bq in Antwerpen). De finale 
vervalproducten worden niet 
geëmitteerd en de reststoffen worden 
verwerkt volgens de toepasselijke 
regelgeving. 

Biologische stressoren   

Infectiegevaar (virussen, bacteriën 
of andere pathogenen) of 
transmissierisico’s (overdracht 
door ongedierte) 

Legionella vanuit (open) 
koeltorens 

Wordt geëvalueerd. 

Acuut gevaar voor vergiftiging (bv. 
botulinum van Clostridium botulinum,  
cyanotoxies van blauwalgen, …) 

Er zijn geen relevante 
bronnen van biologische 
toxines verbonden aan de 
aanleg- of exploitatiefase. 

Niet relevant 

Chronische toxiciteit (bv. DNA-
schade door pathogene bacteriën) 

Er zijn geen relevante 
bronnen van chronische 
toxiciteit van biologische 
oorsprong verbonden aan 
de aanleg- of 
exploitatiefase. 

Niet relevant 

Allergenen (bv. dierenharen bij 
intensieve veeteelt) 

Allergenen zijn niet relevant 
voor de activiteiten. 

Niet relevant 

Overlast van ongedierte (ratten, 
vliegen, kakkerlakken, muggen, …) 

Ongedierte is niet relevant 
voor de activiteiten. 

Niet relevant 

Nabijheid groene ruimte 
De aanwezige vegetatie zal 
verdwijnen.  

Wegens de afstand tot woongebied en 
het ontoegankelijke karakter van het 
gebied (industriegebied met Seveso-
inrichtingen), wordt het direct effect van 
het verlies van deze groene ruimte niet 
relevant geacht voor de 
volksgezondheid. Ecosysteemdiensten 
worden besproken in de disciplines 
Klimaat en Biodiversiteit. 

13.2.3 Selectie en inventarisatie van de relevante 
milieustressoren 

In stap 2 werden de potentiële milieustressoren opgelijst in Tabel 13-2. In stap 3 worden de gegevens 

uit de technische disciplines geïnventariseerd. 

Dit wordt enkel uitgevoerd voor de stressoren die relevant zijn. De relevantie wordt afgetoetst aan de 

selectiecriteria voor verdere gezondheidskundige evaluatie van blootstelling (deze verschilt per 

stressor). 
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De relevantie wordt afgetoetst aan de criteria opgenomen in Tabel 13-3. Een blootstelling (via lucht) 

dient verder onderzocht te worden indien: 

• de bestaande achtergrondimmissie boven 80% van de advieswaarde ligt;  

• de bijdrage door de beschouwde activiteit meer is dan 1% van de wettelijke norm, de 

gezondheidskundige advieswaarde of de huidige toestand; 

• er lokale bezorgdheid aanwezig is of er reeds bestaande klachten zijn. 

Indien één van de criteria van toepassing is, dient de blootstelling verder te worden gekarakteriseerd. 

Tabel 13-3: Selectiecriteria voor verder te karakteriseren blootstellingen aan fysische, chemische en biologische 
agentia (waar mogelijk, vnl. voor blootstelling via lucht) 

Criterium 
Blootstelling verder 
onderzoeken 
indien: 

Wettelijke norm 
Gezondheidskundige 
advieswaarde 

Huidige 
toestand 

1 Achtergrondimmissie 80% 80% / 

2 
Bijdrage door de 

beschouwde activiteit 
1% 1% 1% 

3 
Reeds bestaande 

(gezondheids)klachten 
   

4 
Reeds bestaande 

onrust bij de bevolking 
   

 

Bij chemische, fysische en biologische agentia waarvoor niet altijd advieswaarden beschikbaar zijn, 

wordt de stressor belangrijk geacht als er hinder, verstoring in gedrag/activiteit of 

gezondheidseffecten te verwachten zijn en/of als er bestaande gegronde en structurele klachten zijn.  

Ingeval van geluid als milieustressor wordt verder onderzoek nodig geacht bij stijging van het 

omgevingsgeluid met 3 dB of meer en/of bij klachten in het gebied.  

In geval van bestaande klachten wordt verder onderzoek evenwel enkel nodig geacht indien het 

omgevingsgeluid als gevolg van het project ter hoogte van woongebied of ander gebied waar mensen 

langdurig aanwezig zijn, met meer dan 1 dB zou stijgen. Informatie m.b.t. criteria 1, 3 en 4 is 

opgenomen in § 13.3.2. 

Te inventariseren aspecten per stressor zijn: 

• Omschrijving van de bronnen (huidige kwaliteit, aard, voorkomen in milieucompartimenten); 

• Intensiteit van de stressor: grootte, intensiteit en afname volgens afstand en profiel (indien 

informatie beschikbaar); 

• Aanwezige klachten of ongerustheid. 

13.2.4 Beoordelingskader 

Gezondheidsrisicoanalyse is de studie van fysische, chemische en biologische agentia in de 

leefomgeving die een (relevante) impact kunnen hebben op de gezondheid. Om de impact van een 

activiteit/instelling op de gezondheid van de betrokken populatie in het studiegebied in het MER te 

evalueren, wordt rekening gehouden met: 

• De ernst van de wijziging in het milieu – indien relevant – afgetoetst aan de mate van 

overschrijding van advieswaarden; 

• De omvang en aard van de bestaande milieudruk en de grootte van de betrokken populatie. 
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Omwille van de potentiële complexiteit van de emissies, de verschillende blootstellingsroutes, en de 

complexe interacties die mogelijk zijn tussen verschillende stressoren is het onmogelijk om een ‘one-

size-fits-all’ benadering te hanteren. De verschillende milieufactoren hebben verschillende 

gezondheidskundige eindpunten, zoals kans op gezondheidsschade of kanker bij blootstelling aan 

chemische agentia en het aantal (ernstig) gehinderden bij blootstelling aan geluid. De grote 

verschillen in gezondheidskundige eindpunten maken het strikt gezien onmogelijk de 

gezondheidsrisico’s in absolute zin met elkaar te vergelijken. Er zal een semi-kwantitatieve 

benadering gevolgd worden.  

De milieugezondheidskwaliteit wordt beschreven aan de hand van de relevante stressoren afkomstig 

van het project (vb. luchtverontreiniging, geluid, … cf. stap 3). Per milieustressor wordt er een toetsing 

gedaan aan gezondheidskundige advieswaarden (GAW), voor zover beschikbaar. Daarnaast 

wordt kwalitatief beschreven welke gevoelige groepen blootgesteld worden, wat het ruimtegebruik is 

en wordt de aard van de verschillende mogelijke gezondheidseffecten beschreven (voor zover deze 

informatie beschikbaar is). 

13.2.4.1 Chemische stressoren 

Het beoordelingskader voor drempel-effecten wordt weergegeven in Tabel 13-4. 

De beoordeling gebeurt in 2 stappen: 

• De significantie van het effect hangt af van de evolutie van de omgevingsconcentratie voor en na 

uitvoering van het project. Dit wordt weergegeven op de X-as van volgende tabel. Het berekenen 

van het verschil in immissiebijdrage, uitgedrukt als percentage van de gezondheidskundige 

advieswaarde, geeft een tussenscore.  

• Op deze tussenscore wordt een bijstelling toegepast, afhankelijk van hoe de 

omgevingsconcentratie na uitvoering van het project zich verhoudt tot de gezondheidskundige 

advieswaarde. Al naargelang de omgevingsconcentratie de gezondheidskundige advieswaarde al 

dan niet benadert, wordt de tussenscore bijgesteld: 

• sterker (-1 bij een toename en +1 bij een afname door het project) bij een 

omgevingsconcentratie die de gezondheidskundige advieswaarde overschrijdt. Indien de 

immissie afneemt door realisatie, maar ook na realisatie de gezondheidskundige 

advieswaarde overschrijdt, is er een voor de gezondheid relevante daling van immissies 

opgetreden waardoor het effect relevanter is dan bij immissies die onder de 

gezondheidskundige advieswaarde blijven. 

• zwakker (-1 bij een afname en +1 bij een toename door het project) bij een 

omgevingsconcentratie die lager is dan 80% van de gezondheidskundige advieswaarde.  

• geen bijstelling bij een omgevingsconcentratie tussen 80% en 100% van de 

gezondheidskundige advieswaarde. Deze tussenzone is uit voorzichtigheid ingebouwd om 

rekening te houden met mogelijke effecten van geïntegreerde blootstelling (opname via 

andere blootstellingswegen dan inhalatie).   
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Tabel 13-4: Beoordelingskader gezondheid – chemische stressoren 

 

Projectbijdrage in 
het 
deel/studiegebied 
(%GAW) 

Tussenscore 
o.b.v. 
projectbijdrage 

Eindscore 

   
Omgevingsconcentratie inclusief 

projectbijdrage 

   

afzwakking 

indien < 

80% GAW 

geen bijstelling 

indien 80% 

GAW – 100% 

GAW 

versterking 

indien > 

GAW 

Toename 

immissie 

door 

project 

>10% -3 -2 -3 -3 

>3-10% -2 -1 -2 -3 

1-3% -1 0 -1 -2 

0,3% - 1 % 0 0 0 -1 

Afname 

immissie 

door 

project 

0,3% - 1 % 0 0 0 +1 

1-3% +1 0 +1 +2 

>3-10% +2 +1 +2 +3 

>10% +3 +2 +3 +3 

 

Bijkomend wordt een toe- of afname van de immissies van minder dan 0,3% van de 

gezondheidskundige advieswaarde steeds als verwaarloosbaar beschouwd, ook wanneer de 

immissie na realisatie van het project de gezondheidskundige advieswaarde overschrijdt. 

Voor niet-drempel effecten (er is geen veilige concentratie waaronder geen gezondheidseffecten 

kunnen optreden) is het minder eenduidig. Men streeft naar een zo laag mogelijke immissie: 

• voor kanker-effecten wordt een immissiebijdrage die overeenkomt met een extra kankerrisico van 

10-6 bij levenslange blootstelling gelijkgesteld aan een “ongeveer nul-effect”. Een extra 

kankerrisico van 10-4 of meer wordt beschouwd als onaanvaardbaar. Tussen beide waarden moet 

gestreefd worden naar ALARA, As Low As Reasonably Achievable. 

• voor niet-drempel effecten andere dan kanker (bv. gedaalde levensverwachting bij PM2,5) kan men 

ook het ALARA-principe toepassen, maar is voor de toepassing van de beoordelingsmethode in 

het MER een pseudo-GAW vastgelegd (arbitrair). 

Zoals vermeld in § 13.2.1.1, is het internationaal gebruikelijk een extra risico op (overlijden aan) 

kanker bij levenslange blootstelling dat kleiner is dan of gelijk is aan 1 op een miljoen (≤ 1/106) als 

“ongeveer nul-effect” te beschouwen. Uit de praktijk en uit de geraadpleegde internationale literatuur 

blijkt verder dat men vrij universeel een extra risico vanaf 1 op 10 000 (1/104) bij levenslange 

blootstelling als “grens van accepteerbaarheid/maximaal toelaatbaar door het beleid” hanteert (bv. 

een maximaal toelaatbaar risico (MTR) voor de mens van 1 op 10 000 per leven in Nederlandse 

beleidsdocumenten). Dit is géén “wetenschappelijk” getal maar is sinds een halve eeuw internationaal 

in toenemende mate in gebruik geraakt. Het is nog steeds ± 3 000 keer kleiner dan het 

achtergrondrisico om aan kanker te overlijden in Vlaanderen. 
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Indien het risico zich situeert tussen 10-6 en 10-4 is dit vanuit volksgezondheidskundig standpunt een 

“tussenzone”. Het risico is niet verwaarloosbaar maar nog niet erg groot. Naast de grootte van het 

risico (dichter bij 10-6 of dichter bij 10-4) worden dan ook de andere factoren belangrijk om te bepalen 

of al dan niet naar een lagere blootstelling wordt toegewerkt, zoals vermeld in onderstaande tabel, 

opgemaakt door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (‘Carcinogene risico’s in 

volksgezondheidskundige risico-inschattingen’, 18/12/2015): 

 
Figuur 13-2: Inschatting van het extra kankerrisico bij levenslange blootstelling (uit: Carcinogene risico’s in 
volksgezondheidskundige risico-inschattingen, AZG, 2015) 

 

Ter illustratie en kadering van de grootte-orde van risico’s vermelden we hier enkele cijfers (AZG, 

2015) (cijfers voor Vlaanderen): 

• Risico 10-4 en 10-6 gekaderd binnen het algemene sterfterisico en leeftijd: 

• Alle personen samen, van jong tot oud, hebben een uitgemiddeld risico om te overlijden 

gedurende een jaar van ongeveer 1/100. Per leeftijdsgroep is het risico uiteraard sterk 

verschillend. De groep van 12-16- jarigen heeft van alle leeftijden het laagste risico om te 

overlijden, namelijk 1/10 000. 

• De in de literatuur en praktijk veel gehanteerde grens van 1/1 000 000 per jaar extra risico 

(~1/10 000 levenslang) als maximaal toelaatbaar risico is met andere woorden 100 x kleiner 

dan het reeds lage risico op overlijden dat deze groep van 12-16 jarigen heeft. 

• Grootte-orde van andere risico’s:  

• Extra risico om te overlijden in het verkeer bedroeg in 2012 5,9.10-5 per jaar (ca. 5,9.10-3 

levenslang); 

• Extra risico om te overlijden aan Legionellose wordt geschat op afgerond 1.10-6 per jaar (ca. 

1.10-4 levenslang) (gebaseerd op cijfers 2000-2012); 
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• Extra risico om te overlijden door actief roken (alle tabakgerelateerde aandoeningen) 

bedroeg in 2012 1,3 op 1 000 of 0,13% (13.10-4) (of 13% levenslang). 

Het beoordelingskader voor carcinogene effecten wordt voorgesteld in Tabel 13-5. 

De beoordeling gebeurt in 2 stappen: 

• De significantie van het effect hangt af van de evolutie van de omgevingsconcentratie voor en na 

uitvoering van het project. Dit wordt weergegeven op de X-as van onderstaande tabel. Het 

berekenen van het verschil in bijkomend kankerrisico geeft een tussenscore.  

• Op deze tussenscore kan een bijstelling worden toegepast, indien de bijdrage van het project een 

kankerrisico inhoudt van 1/106 tot 1/107 bij een omgevingsconcentratie (inclusief projectbijdrage) 

die overeenkomt met een kankerrisico van meer dan 1/106.  

• Er wordt geen bijstelling toegepast als de projectbijdrage een bijkomend kankerrisico inhoudt van 

minder dan 1/107.  

Tabel 13-5: Beoordelingskader carcinogene effecten voor stoffen zonder drempelwaarde 

 

Risico bij 
levenslange 
blootstelling 
(projectbijdrage) 

Tussenscore Bijstelling Eindscore 

Toename door het 

project 

> 10-4 -3 Geen bijstelling -3 

10-4 – 10-5 -2 Geen bijstelling -2 

10-5 – 10-6 -1 Geen bijstelling -1 

10-7 – 10-6  0 

Bijstelling indien 

kankerrisico bij 

omgevingsconcentratie 

inclusief 

projectbijdrage > 10-6 

-1 

< 10-7 0 Geen bijstelling 0 

Afname door het 

project 

< 10-7 0 Geen bijstelling  0 

10-7 – 10-6 0 

Bijstelling indien 

kankerrisico bij 

omgevingsconcentratie 

inclusief 

projectbijdrage > 10-6 

+1 

10-5 – 10-6 +1 Geen bijstelling +1 

10-4 – 10-5 +2 Geen bijstelling +2 

> 10-4 +3 Geen bijlstelling +3 

13.2.4.2 Fysische stressoren 

Geluid 

Een experten-oordeel zal afgeleid worden. Hierbij wordt rekening gehouden met: 

• de toename van het omgevingsgeluid; 

• de mate waarin de referentiewaarden worden overschreden (zie § 13.2.1.2) 

• de omvang van het gebied waarin deze toename zich voordoet en het voorkomen van bewoning; 

• ingeval van een niet-continue geluidstoename: de frequentie. 

Licht 

Een experten-oordeel zal afgeleid worden. De nadruk zal liggen op preventieve maatregelen.  
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13.2.4.3 Biologische stressoren (Legionella) 

Een experten-oordeel zal afgeleid worden. De nadruk zal liggen op preventieve maatregelen.  

13.2.4.4 Synthese en milderende maatregelen 

Na de beoordeling per stressor wordt een globale beoordeling van de impact van de verschillende 

stressoren (op basis van bovenvermelde beoordelingskader(s)) uitgevoerd. In een globale synthese 

wordt weergegeven welke mogelijke effecten er te verwachten zijn van de verschillende stressoren, 

hoe deze eventueel gemilderd kunnen worden en of er nog specifieke aandachtspunten zijn. 

De bedoeling is geenszins om een “eind-som” van de toegekende scores aan alle relevante 

stressoren toe te kennen om tot een finale uitspraak van (on)aanvaardbaarheid van het project op 

vlak van volksgezondheid te komen. Dit is omwille van de grote verschillen in de aard van de 

gezondheidseindpunten niet mogelijk en bijgevolg onzinnig. Het is wel de bedoeling om een overzicht 

te krijgen van welke stressoren dusdanig zouden wijzigen qua blootstelling dat milderende 

maatregelen voor die stressor aangewezen zijn. 

Samen met de kwalitatieve eindevaluatie worden milderende of flankerende maatregelen 

geformuleerd indien de gezondheidsscore van de stressor -3 bedraagt. Bij score -2 en -1 zijn 

aanbevelingen, t.t.z. eventuele maatregelen om de impact te verminderen, wenselijk. Milderende of 

flankerende maatregelen zijn maatregelen die potentieel genomen kunnen worden voor reductie van 

de stressoren of vermindering van de blootstellingkans. 

Voor een beschrijving van de 7-delige schaal die wordt gehanteerd bij de effectbeoordeling en de 

negatieve scores gekoppeld aan de milderende maatregelen, wordt verwezen naar § 5.3.  

13.3 Referentiesituatie 

13.3.1 Beschrijving van het ruimtegebruik en de betrokken 
populatie 

Een beschrijving van de ruimtelijke situering van het projectgebied is opgenomen in § 2.1. De 

inrichtingen van Project One zijn eerder centraal gelegen in industriegebied binnen de haven van 

Antwerpen. De onmiddellijke omgeving bestaat voornamelijk uit andere bedrijven, haveninfrastructuur 

en natuurgebieden. De bedrijven die grenzen aan het noordelijk deel van het site zijn Gunvor in het 

noorden, IMB in het westen en Inovyn in het zuiden. De bedrijven grenzend aan het zuidelijk deel van 

het projectgebied zijn Inovyn in het noorden, Vesta (in het noorden, tussen het noordelijke en 

zuidelijke deel van het projectgebied) en Bayer in het zuiden (voorheen Monsanto). In het OVR werd 

berekend dat er binnen de 10-8 isorisicocontour (tot  

ca. 1 200 meter van de grens van het zuidelijk deel van het projectgebied), in de omliggende 

bedrijven ca.  

3 000 personen tegelijk aanwezig zijn (op werkdagen tijdens de dag).  

Buiten het industriegebied bevinden zich meerdere woonzones, agrarische gebieden en 

natuurgebieden. De woonzones omvatten de stad Antwerpen, randgemeenten (o.a. Zwijndrecht, 

Ekeren), polderdorpen langs de linker- en rechteroevers van de Schelde (o.a. Doel, Lillo, 

Berendrecht, Kallo, Stabroek), de dorpen Putte, Ossendrecht, Hoogerheide en Huijbergen in 

Nederland, uitlopers en geïsoleerde woonkernen. Kernen van agrarisch gebied bevinden zich 

voornamelijk in westelijke en oostelijke richting. De aanwezige natuurgebieden in het studiegebied 

liggen verspreid rondom het Antwerpse Havengebied (o.a. polders) en langs de Schelde. Het betreft 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en VEN-gebieden. De meest nabijgelegen groengebieden ten 

opzichte van Project One zijn de Schelde-oevers en het Galgenschoor ten westen en de Kuifeend ten 

noordoosten. Een uitgebreider overzicht van het ruimtegebruik binnen het studiegebied wordt 

gegeven in Tabel 13-6.  
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Tabel 13-6: Ruimtegebruik in het studiegebied 

Zone Eenheid 

Aantal8 of % van het gebied 

0-1 
km 

1-2 
km 

2-5 
km 

5-10 
km 

Totaal 

Kinderdagverblijven9 aantal 0 0 10 13 23 

Basisscholen10 aantal 0 1 5 3 9 

Secundaire scholen11 aantal 0 0 0 5 5 

Speelterreinen, vakantieverblijven12 aantal 0 2 4 0 6 

Sportterreinen13, scoutsterreinen14, 

speelbos15, … 
aantal 0 9 50 22 81 

Ziekenhuizen16 aantal 0 0 0 0 0 

Bejaardentehuizen, woonzorgcentra, 

assistentiewoningen17 
aantal 0 0 6 1 7 

Woonzone18 
% van het 

studiegebied 
0 0,3 2 10 3 

 hectare 1 62 393 226 683 

Landbouwactiviteit19 
% van het 

studiegebied 
0 0,3 7 13 19,6 

 hectare 0 709 1 429 2 391 1 793 

Groenzone/natuur20 
% van het 

studiegebied 
0,4 0,3 2 16 18,7 

 hectare 75 70 426 3 123 3 694 

Industriegebied21 
% van het 

studiegebied 
3 2 8 7 20 

 hectare 609 412 1 569 1 360 3 952 

 

 

8 Ruimtegebruik: aantal unieke adressen (bv. kleuter- en lagere school op één adres geeft één locatie) 
9 VL: kinderopvanglocaties erkend door Kind en Gezin (zowel buitenschoolse opvang als opvang voor baby’s en peuters, zowel 
gezinsopvang als groepsopvang); NL: kinderdagverblijven (> 10 pers.) 
10 VL: gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs (kleuter- en lagere school op één locatie geldt als één school), NL: 
scholen ll. < 12 jaar, > 10 pers. 
11 VL: voltijds en deeltijds secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, deeltijdse vorming en leertijd (excl. deeltijds 
kunstonderwijs, secundair volwassenenonderwijs); NL: scholen ll. > 12 jaar 
12 VL: Dit cijfer omvat enkel de vakantieverbijven (B&B’s, camperterreinen, campings, hostels, hotels,  jeugdverblijven, logies, 
vakantieparken en vakantiewoningen). Er zijn geen gegevens beschikbaar van het aantal speelterreinen. NL: hotels, 
bungalowparken, campings en openbare speeltuinen 
13 Openlucht sportvelden, watersportcentra, sportlokalen, atletiekpistes, sportcentra, manèges, tennishal, … 
14 VL: Sporttereinen worden individueel geteld in de analyse (bv. 4 aangrenzende tennisterreinen = 4 sportterreinen). Er zijn 
geen gegevens beschikbaar van het aantal scoutsterreinen in VL. Jeugdverblijven worden wel meegerekend. NL: 
Sportterreinen en scoutsterreinen. 
15 VL: vrij toegankelijke zones en speelzones in bossen en natuurdomeinen; NL: geen speelbossen in het studiegebied. 
16 Geen ziekenhuizen in het studiegebied. 
17 VL: Ouderenvoorzieningen: centrum voor herstelverblijf, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, groep van assistentiewoningen 
en woonzorgcentrum; verschillende types ouderenzorgvoorzieningen op één adres worden als één locatie gerekend (bv. 
centrum voor kortverblijf en woonzorgcentrum); NL: verpleegtehuizen, woningen (bedrijfsm./complexen) niet zelfredzame 
bewoners, bejaardenoorden / verzorgingshuizen (> 10 pers.), gesloten instellingen (jeugdinrichting, verslaafden) 
18 VL: woongebied volgens gewestplan; NL: centrum en wonen volgens bestemmingsplan 
19 VL: agrarisch gebied volgens gewestplan; NL: agrarisch en agrarisch met waarden volgens bestemmingsplan 
20 VL: bosgebied, parkgebied, groengebied en natuurgebied volgens gewestplan; NL: bos, groen, natuur en overig (i.c. 
beschermde dijk) volgens bestemmingsplan 
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Tabel 13-7 geeft een overzicht van de bevolking in de woongebieden binnen het studiegebied. De 

opgegeven afstand in de 3de kolom geeft de kortste afstand tot het projectgebied (van terreingrens 

Project One tot de rand van de dichtst bij gelegen sector/buurt van de woonzone).  

Tabel 13-7: Woongebieden en populatie in het studiegebied 

Woonzone22 Provincie 

Afstand rand 

tot dichtstbij 

gelegen grens 

projectgebied 

Aantal 

inwoners 2020 

Aantal 

kinderen ≤ 5 

jaar23 

Aantal kinderen 

6 – 18 jaar 

Berendrecht - 

kern 
Antwerpen 

ca. 0,9 km ten 

NO 
2 896 209 441 

Lillo Antwerpen ca. 1,1 km ten Z 48 a 1 9 

Doel Oost-Vlaanderen 
ca. 1,6 km ten 

ZW 
100b 6 13 

Berendrecht 

(overige) 
Antwerpen 

ca. 1,6 km ten 

NO 
3 210c 192 501 

Stabroek Antwerpen ca. 1,7 km ten O 7 381f 420 992 

Zandvliet – kern 

/ Stalshoek 
Antwerpen ca. 2,1 km ten N 3 464 d 260 453 

Kallo Oost-Vlaanderen ca. 2,3 ten ZW 73g 4 10 

Kieldrecht  Oost-Vlaanderen ca. 2,8 km ten W 10 h 1 1 

Zandvliet  

(overige) 
Antwerpen ca. 3,2 km ten O 383 e 14 42 

Putte (NL) Noord-Brabant 
ca. 4,1 km ten 

NO 
3 755l 161 552 

Ossendrecht 

(NL) 
Noord-Brabant 

ca. 5,0 km ten 

NO 
4 720m 184 715 

Kapellen Antwerpen ca. 7,1 km ten O 971 i 53 127 

Huijbergen (NL) Noord-Brabant 
ca. 10,1 km ten 

NO 
125o 5 18 

TOTAAL   27 136 1 510 3 874 

 

Bron VL: open-data statistische sectoren: Statbel, bevolkingsaantallen 2020;  NL: CBS, bevolkingsaantallen 2020 

a Lillo-Fort 
b Grote Doelpolder en Doel-Kern 
c Steenhovenstraat, Viswater, Kraaienberg 
d Zandvliet-Kern, Stalshoek 
e Grote Ruigeheide, Noordlaanpolder 
f Polders, Ettenhovense Polder, Stabroek-Centrum-Oost, Stabroek-Centrum-

West, Fort, Lassenhof - Hoogeind, Ravenhof 
g Industriegebied Kallo 

h Prosperplder – Nieuw Arenbergpolder 
i  Putte-Oost 

 
l   Verspreide huizen Putte, Putte 
m    Ossendrecht, Verspreide huizen ten W van Oosendrecht, Verspreide 

huizen ten O van Ossendrecht 
o Verspreide huizen ten zuiden van Huijbergen

 

22 (Deel)gemeente in VL, (deel van) wijk in NL. Zie onderaan tabel voor inbegrepen statistische sectoren (VL) of buurten (NL) 
23 VL: Hier wordt een benaderend aantal gegeven van de aantallen per sector gebaseerd op de percentages 0-5 en 6-18 jaar 
binnen Beveren (Melsele, Kieldrecht, Kallo, Verrebroek), Stabroek en Kapellen. De aantallen van de woonzones in de stad 
Antwerpen (Berendrecht, Zandvliet, Lillo) zijn wel de precieze aantallen voor deze sector. NL: verwacht aantal kinderen tot 5 
jaar en 5-20 jaar volgens CBS, op basis van procentuele verdeling per postcode, afgerond tot op 5 personen 
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13.3.2 Beschrijving van de actuele toestand m.b.t. potentieel 
relevante milieustressoren 

In Tabel 13-2 worden de potentieel relevante milieustressoren opgelijst. 

De relevantie van deze stressoren zal in het MER (stap 3) worden getoetst aan de criteria 

opgenomen in Tabel 13-3. Volgende criteria kunnen reeds worden getoetst: 

• achtergrondimmissie ten opzichte van de wettelijke norm of de wetenschappelijke 

gezondheidskundige  advieswaarde; 

• reeds bestaande (gezondheids)klachten als gevolg van blootstelling aan deze stressor; 

• reeds bestaande onrust bij de bevolking.  

13.3.2.1 Achtergrondimmissie  

De relevantie van de chemische stressoren wordt afgetoetst aan de criteria opgenomen in Tabel 

13-9. In onderstaande Tabel 13-8 worden de toetsingswaarden gegeven. De gegevens voor de 

huidige toestand werden ontleend aan de discipline Lucht. 

Tabel 13-8: Toetsingswaarde chemische stressoren (µg/m³)  

Parameter Type norm 

Wettelijke 
norm (of 
indicatieve 
grenswaarde) 

GAW 

Huidige 
toestand 
binnen 
havengebied 

Huidige 
toestand 
buiten 
havengebied 

NO2 jaargemiddelde 40 20 26-35 <26 

Benzeen jaargemiddelde 5 0,038 
≤ 2,37 (R822, 

Polderdijkweg) 

0,59 (R833, 

Stabroek) 

Butadieen jaargemiddelde / 0,033 

0,3 (Doel, 

50R830, som 

1-buteen en 

1,3-

butadieen)24 

geen gegevens 

PM10 jaargemiddelde 40 20 26-30 <26 

PM2,5 jaargemiddelde 20 10 16-20 <16 

 

Indien de wetenschappelijke gezondheidskundige advieswaarden resp. de wetenschappelijke 

referentiewaarden strenger zijn dan de wettelijke normen, worden deze als toetsingswaarde genomen 

voor de achtergrondimmissie. Als achtergrondimmissie wordt de laagste waarde van de huidige 

toestand in het studiegebied genomen.  

 

24 Gegevens 2013 (meest recente beschikbare gegevens) 
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Tabel 13-9: Toetsing chemische stressoren aan selectiecriteria voor verdere karakterisatie  
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NO2 <130 % 20 

Zie Tabel 13-16 en 

Tabel 13-17 

Geen specifieke gegevens 

bekend over bestaande 

gezondheidsklachten per 

polluent in het 

studiegebied. Zie verder   

§ 13.3.2.2. 

Algemene bezorgdheid 

rond luchtkwaliteit in 

Vlaanderen, maar geen 

specifieke gegevens per 

polluent, tenzij mogelijk 

fijn stof. Zie verder  

§ 13.3.2.2. 

Benzeen ± 1 550 % 0,038 

Butadieen 909% 0,033 

PM10 130% 20 

PM2,5 160% 10 

 

Fysische stressoren 

 

De selectiecriteria uit Tabel 13-3 gelden in principe ook voor fysische agentia. Indien toetsing niet 

mogelijk is, wordt de stressor belangrijk geacht als er hinder, verstoring in gedrag/activiteit of 

gezondheidseffecten te verwachten zijn en/of als er bestaande gegronde en structurele klachten zijn. 

Ingeval van geluid als milieustressor wordt verder onderzoek nodig geacht bij stijging van het 

omgevingsgeluid met 3 dB of meer en/of bij klachten in het gebied. 

  

 

25 Gezondheidskundige advieswaarde of huidige immissiekwaliteit, wat de strengste toetsing oplevert 
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Geluid 

Vanuit de discipline Geluid zijn resultaten van continue immissiemetingen beschikbaar van juni 2019 

en februari 2021 met betrekking tot de akoestische leefkwaliteit ter hoogte van de dichtstbij gelegen 

woningen: 

• meetpunt 3: woningen te Lillo (Kazerneplein), gelegen ten zuid en zuidwesten van de toekomstige 

sites. Gelegen in woongebied op < 500 m van industriegebied. De kritische windrichtingen voor dit 

meetpunt zijn noord en noordoost. 

• meetpunt 4: woningen te Berendrecht (Dorpsbeekstraat 129), gelegen ten noord en ten 

noordoosten van de toekomstige sites. Gelegen in woongebied op <500 m van industriegebied. 

De kritische windrichtingen voor dit meetpunt zijn zuid en zuidwest.  

 

De geluidsmetingen meten per definitie het omgevingsgeluid (alle bronnen). De resultaten kunnen 

dan ook niet getoetst worden aan Lden of Lnight advieswaarden, aangezien deze opgesteld zijn voor 

specifieke geluidsbronnen (bv. wegverkeer, WHO Environmental Noise Guidelines for Europe 2018) 

en voor een volledig jaar.   

Er kan wel getoetst worden aan de advieswaarden van de WHO (1999), die betrekking hebben op 

een tijdsperiode van 8h (nacht) of 16h (dag en avond), alsook aan de tot de overheid gerichte 

milieukwaliteitsnormen van VLAREM II. De toetsing aan de tot de overheid gerichte 

milieukwaliteitsnorm voor de nacht is evenwel indicatief, omdat hier de resultaten voor de 4 stilste 

uren worden gerapporteerd. 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten per windrichting gegeven. Of er al dan niet belangrijke 

geluidsbronnen windopwaarts gelegen zijn, bepaalt namelijk de gemeten waarden. 

Tabel 13-10: Resultaten continue immissiemetingen op meetpunt 3 vs.toetsingswaarden – juni 2019 

Parameter Periode WHO 1999 

MKN 

gebied 

type 

2° 

N NO O ZO Z ZW W NW 

LAeq Dag 55 (ernstige 

hinder), 50 

(matige hinder) 

- 48,6 49,1 49,3 49,9 49,3 48,7 51,2 50,6 

 Avond - 49,2 47,2 47,4 47,9 47,7 48,1 47,7 48,5 

 Nacht26 
45 

(slaapverstoring) 
- 48,5 47,0 45,3 45,0 46,5 44,9 45,2 47,7 

LA95 Dag - 50 44,0 44,3 44,8 44,3 41,8 42,6 43,4 44,4 

 Avond - 45 44,2 43,5 43,6 43,8 43,6 42,9 42,7 44,4 

 Nacht27 - 45 46,0 45,1 43,1 43,0 43,9 42,5 43,1 45,5 

 

  

 

26 De gegeven waarde betreft het gemiddelde van de 4 laagste gemeten waarden 
27 De gegeven waarde betreft het gemiddelde van de 4 laagste gemeten waarden  
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Tabel 13-11: Resultaten continue immissiemetingen op meetpunt 3 vs. toetsingswaarden – februari 2021 

Parameter Periode WHO 1999 

MKN 

gebied 

type 

2° 

N NO O ZO Z ZW W NW 

LAeq Dag 55 (ernstige 

hinder), 50 

(matige hinder) 

- 50,1 48,9 48,7 49,6 50,0 49,8 49,1 49,8 

 Avond - 48,9 49,5 46,7 47,7 49,2 47,3 - 47,3 

 Nacht28 
45 

(slaapverstoring) 
- 45,7 46,5 47,7 47,1 46,9 48,2 - 45,1 

LA95 Dag - 50 45,7 44,9 44,9 45,4 45,6 43,2 46,1 45,8 

 Avond - 45 45,5 47,6 44,5 45,7 46,4 45,3 - 44,3 

 Nacht29 - 45 43,3 44,4 45,9 45,4 45,0 46,1 - 41,9 

 

Tabel 13-12: Resultaten continue immissiemetingen op meetpunt 4 vs. toetsingswaarden – juni 2019 

Parameter Periode WHO 1999 

MKN 

gebied 

type 

2° 

N NO O ZO Z ZW W NW 

LAeq Dag 55 (ernstige 

hinder), 50 

(matige hinder) 

- 54,0 53,7 54,3 54,9 54,3 55,3 55,4 55,8 

 Avond - 51,5 51,2 51,4 52,7 54,3 54,1 53,2 52,9 

 Nacht30 
45 

(slaapverstoring) 
- 48,7 45,6 49,1 51,2 51,6 51,9 53,3 48,6 

LA95 Dag - 50 44,2 42,3 43,7 45,0 47,1 49,2 48,5 47,3 

 Avond - 45 43,4 40,2 41,8 43,5 48,1 49,1 48,2 45,1 

 Nacht31 - 45 43,4 40,2 43,8 47,0 49,0 49,3 48,7 45,1 

 

  

 

28 De gegeven waarde betreft het gemiddelde van de 4 laagste gemeten waarden 
29 De gegeven waarde betreft het gemiddelde van de 4 laagste gemeten waarden  
30 De gegeven waarde betreft het gemiddelde van de 4 laagste gemeten waarden  
31 De gegeven waarde betreft het gemiddelde van de 4 laagste gemeten waarden  
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Tabel 13-13: Resultaten continue immissiemetingen op meetpunt 4 vs. toetsingswaarden – februari 2021 

Parameter Periode WHO 1999 
MKN 
gebied 
type 2° 

N NO O ZO Z ZW W NW 

LAeq Dag 55 (ernstige 

hinder), 50 (matige 

hinder) 

- 53,9 51,8 53,2 54,2 54,7 54,0 53,5 54,3 

 Avond - - - 50,2 50,7 51,9 50,7 - 48,3 

 Nacht32 
45 

(slaapverstoring) 
- 43,7 48,7 48,8 50,8 49,8 52,1 - 47,2 

LA95 Dag - 50 45,0 41,6 42,3 46,5 47,1 45,0 46,7 45,8 

 Avond - 45 - - 45,9 46,1 48,5 48,1 - 43,6 

 Nacht33 - 45 41,3 46,9 45,9 47,3 47,9 48,9 - 41,5 

 

Uit de resultaten blijkt dat: 

• in meetpunt 3 (Lillo, ten Z van projectgebied):  

• het gemiddeld LA95,1h–niveau bij de kritische windrichtingen beperkt varieert van 44 dB(A) 

overdag en ’s avonds tot 46 dB(A) ’s nachts. Dit betekent dat de milieukwaliteitsnorm enkel 

beperkt kan overschreden worden tijdens de (avond- en) nachtperiode. Het gemiddelde 

LA95,1h–niveau bij de kritische windrichtingen over de dag-avond-nachtperiode bedraagt 45 

dB(A). Het omgevingsgeluid bij mee- of tegenwind kan variëren met 2 à 3 dB(A) tijdens de 

meest kritische nachtperiode; 

• de WHO-advieswaarde voor matige hinder wordt meestal gerespecteerd; 

• de WHO-advieswaarde voor ernstige hinder wordt gerespecteerd; 

• de WHO-advieswaarde voor slaapverstoring ’s nachts wordt niet gerespecteerd; 

• in meetpunt 4 (Berendrecht, ten NO van projectgebied): 

• het gemiddeld LA95,1h–niveau bij de kritische windrichtingen licht varieert tussen 48 en 49 

dB(A) bij de immissiemetingen in juni 2019. De metingen in februari 2021 tonen bij de kritische 

windrichtingen een gemiddeld LA95,1h-niveau van 46 dB(A) overdag en 48 dB(A) ’s avonds en 

‘s nachts Dit betekent dat de milieukwaliteitsnorm overdag gerespecteerd wordt en ‘s avonds 

en ’s nachts overschreden wordt met 3 à 4 dB(A). Het omgevingsgeluid bij mee- of tegenwind 

tijdens de metingen in 2019 kan variëren met 9 dB(A) tijdens de meest kritische nachtperiode. 

Het gemiddelde LA95,1h–niveau bij de kritische windrichtingen over de dag-avond-

nachtperiode, alsook tijdens de meest kritische nachtperiode bedraagt 49 dB(A) volgens de 

metingen in 2019 en 48 dB(A) volgens de metingen in 2021. Dit wijst op een daling van het 

omgevingsgeluid van gemiddeld 1 dB(A), waarschijnlijk ten gevolge van de stilstand van 

Gunvor.  

• de WHO-advieswaarde voor matige hinder wordt niet gerespecteerd; 

• de WHO-advieswaarde voor ernstige hinder wordt meestal gerespecteerd; 

• de WHO-advieswaarde voor slaapverstoring ’s nachts wordt niet gerespecteerd. 

Een overzicht van de heersende geluidswaarden (referentiejaar 2016) binnen de industriegebieden 

van Antwerpen wordt gegeven in Figuur 13-3. De dichtstbijzijnde woonkernen ten opzichte van het 

projectgebied (Lillo en Berendrecht) vallen hier buiten de Lden contour van 55 dB.  

 

32 De gegeven waarde betreft het gemiddelde van de 4 laagste gemeten waarden  
33 De gegeven waarde betreft het gemiddelde van de 4 laagste gemeten waarden  
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Figuur 13-3: Strategische geluidsbelastingskaarten agglomeratie Antwerpen – Industrie - Lden (referentiejaar 
2016) 
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In het kader van het milieueffectenonderzoek wordt nagegaan of er gegevens beschikbaar zijn met 

betrekking tot (gezondheids)klachten in het studiegebied, gerelateerd aan geluid. In het bijzonder 

wordt nagegaan of de industriële activiteiten in het havengebied een bron zijn van klachten inzake 

geluid in de meest nabijgelegen woonzones (Lillo en Berendrecht). 

Licht 

Licht verspreidt zich vrij homogeen doorheen de lucht en kan zo tot lichtvervuiling leiden. Verblinding 

en strooilicht zijn eerder lokale problemen. Hemelgloed is daarentegen in een ruimer gebied van 

toepassing. 

Hemelgloed kan op verschillende manieren worden bepaald. Kunstmatige hemelluminantie kan 

worden berekend op basis van satellietmetingen. Hierbij wordt ook een aanname gemaakt voor de 

natuurlijke hemelluminantie.  

Onderstaande figuur illustreert duidelijk het verband tussen bevolkingsdichtheid en lichtvervuiling in 

Europa. Vlaanderen, het grootste deel van Nederland en het Ruhrgebied bevinden zich op een 

vergelijkbaar niveau (> 300%). Brussel en Antwerpen hebben de grootste hemelgloed. Brussel 

waarschijnlijk eerder vanwege de hoge bevolkingsdichtheid en Antwerpen mogelijk door het 

industriegebied in het havengebied. 

 
Figuur 13-4: Kunstmatige hemelluminantie als percentage van de natuurlijke hemelluminantie (Europa, 1998) 
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Figuur 13-5: Hemelluminantie berekend op basis van satellietbeelden (België, 2007) 

 

Welke types verlichting de voornaamste oorzaak zijn van de hemelgloed is niet gekend. 

Straatverlichting zou volgens recent onderzoek (Kyba et al., 2020) verantwoordelijk zijn voor 

ongeveer 20% van de totale hoeveelheid licht ’s nachts. Andere mogelijk belangrijke bronnen zijn 

reclameverlichting en licht vanuit gebouwen. 

Uit het laatste Schriftelijke Leefomgevingsonderzoek (SLO-4) blijkt ook dat maximaal 2% van de 

bevraagde personen ernstig tot extreem gehinderd wordt door een specifieke lichtbron; het betreft 

hinder door licht afkomstig van verkeer en vervoer. Voorts geeft 1% aan ernstige tot extreme hinder te 

ondervinden van licht afkomstig van handel, diensten, recreatie en toerisme. Voor de andere 

specifieke lichtbronnen, zijnde bedrijven en industrie, landbouw en buren, geeft telkens minder dan 

1% aan hier ernstig tot extreem hinder van te ondervinden. Algemeen waren 7% van de 

respondenten het afgelopen jaar tamelijk tot extreem gehinderd door licht in en om de woning. Acht 

op de tien respondenten (80%) ondervonden geen lichthinder, 13% een beetje lichthinder. 

Biologische stressoren 

Bij agentia waarvoor geen advieswaarden beschikbaar zijn, wordt de stressor belangrijk geacht als er 

hinder, verstoring in gedrag/activiteit of gezondheidseffecten te verwachten zijn en/of als er 

bestaande gegronde en structurele klachten zijn.  

Gezien Legionella een mogelijk relevante stressor is, wordt dit aspect verder onderzocht in het MER. 

  



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

13-35 

 

13.3.2.2 Bestaande klachten en/of onrust 

13.3.2.2.1 Bevraging gemeenten in het kader van voorliggend MER 

In het kader van dit MER werd informatie opgevraagd bij de milieudiensten van de stad Antwerpen en 

de gemeente Beveren, meer bepaald in welke mate er, gezien de toekomstige ligging van Project 

One, industrie-gerelateerde klachten voorkomen in Lillo, Berendrecht en Zandvliet (district “Bezali”) 

resp. Kieldrecht, Kallo, … 

Er werd schriftelijk antwoord ontvangen van dhr. Kurt Decleene van de stad Antwerpen (Coördinator 

Maatschappelijke Veiligheid en Milieu-Interventie, dd. 11/06/2020 en 2/07/2021). De ontvangen 

informatie kan als volgt worden samengevat. De industrie-gerelateerde klachten blijken in het district 

Bezali vooral betrekking te hebben op geurhinder. De geur wordt omschreven als een olieachtige, 

gas- of aanverwante geur en is vaak te traceren tot het nabijgelegen industriegebied waar veel 

chemische bedrijvigheid aanwezig is en waar ook Project One zal zijn gesitueerd. 

Sinds 2019 zijn de meldingen van geurhinder gecentraliseerd via de brandweercentrale.  

Tabel 13-14: Klachten geurhinder geregistreerd bij Bezali (ook klachten van buiten district) in 2019- en 2020 

 2019 2020 

Totaal aantal geurklachten34 50 90 

Aantal klachten gerelateerd aan 

industriezone waarin Project One 

gelegen is (rechteroever) 

10 15 

Getraceerd tot specifiek bedrijf en 

opgevolgd door 

Omgevingsinspectie  

5 2 

 

De klachten in Lillo worden gerelateerd aan de industriezone in Beveren waar mestverwerkende 

processen vaak aan de basis liggen van geurhinder. Deze klachten komen dan ook bij de zone 

Beveren terecht.  

Dit wordt inderdaad bevestigd door dhr. Ronny Ruys (Milieudienst gemeente Beveren, telefonisch 

contact dd. 2/06/2020). Er zijn reeds een 5-tal jaar klachten in verband met mestverwerkende 

bedrijven. De klachten lijken frequenter te zijn dan in 2019. Ook veel bedrijven horen bij de klagers. 

Naar schatting 95% van de geurklachten heeft te maken met de mestverwerkende bedrijven. Overige 

klachten kunnen voorkomen bij problemen met de werking van een industriële 

waterzuiveringsinstallatie.  

In Kieldrecht werden ook enkele klachten in verband met geluid geregistreerd (ook ’s nachts). De 

gemeente Beveren onderzoekt momenteel de bron van de geluidsoverlast door middel van metingen. 

Mogelijk ligt de oorzaak bij het ontgassen van Ro-Ro schepen door middel van ventilatoren. 

Walstroom levert in dit geval geen oplossing omdat dit enkel voorkómt dat de dieselmotoren moeten 

draaien. 

Het is dus duidelijk dat er een substantieel aantal klachten geregistreerd wordt in het studiegebied, 

wat duidt op een zekere overlast, vooral met betrekking tot geur. 

  

 

34 Een geurepisode kan bestaan uit verschillende oproepen die gereduceerd worden tot één melding. 
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13.3.2.2.2 Humaan biomonitoringsprogramma 

Naar aanleiding van de verhoogde publieke aandacht voor milieu en gezondheid in Vlaanderen op 

het einde van de jaren ’90, o.a. de dioxinecrisis en enkele lokale vervuilingsdossiers werd het 

milieugezondheidsbeleid in Vlaanderen grondig aangescherpt. De oprichting van het Steunpunt Milieu 

en Gezondheid en het Vlaamse Humane-Biomonitoringsprogramma in 2002 vindt zijn oorsprong in 

deze periode.  

In het eerste humane-biomonitoringsprogramma (2002-2006) werden acht aandachtsgebieden 

met een verschillende milieudruk (stedelijke omgeving, fruitstreek, landelijk gebied en vier industriële 

regio’s) en drie leeftijdsgroepen (pasgeborenen, jongeren van 14-15 jaar en volwassenen van 50-65 

jaar) onderzocht. 

Het tweede humane-biomonitoringsprogramma (2007-2011) werd anders opgevat. Een eerste luik 

had tot doel om Vlaamse referentiewaarden te bepalen, of m.a.w. waarden voor ‘de gemiddelde 

Vlaming’. Deze waarden konden vervolgens de toetssteen vormen voor vergelijking met 

(internationale) richtlijnen, met gelijkaardige campagnes in specifieke gebieden of in het buitenland en 

voor het opvolgen van tijdstrends doorheen de tijd. In deze campagne werd bovendien een veel 

breder spectrum aan polluenten en gezondheidseffecten gemeten dan in het eerste humane-

biomonitoringsprogramma. In een tweede luik werden op systematische wijze 2 aandachtsgebieden 

of “hotspots” onderzocht met biomonitoring, namelijk Genk-Zuid en regio Menen. 

In het derde humane-biomonitoringsprogramma (2012-2015) werden opnieuw in verschillende 

leeftijdsgroepen Vlaamse referentiewaarden bepaald, zowel voor historische vervuilende stoffen als 

voor nieuwere polluenten. Daarnaast werd ook een derde hotspotonderzoek uitgevoerd bij jongeren 

in de Gentse kanaalzone. 

In het vierde humane-biomonitoringsprogramma (2016-2020) wordt gefocust op drie centrale 

thema’s: binnenhuismilieu, ruimtegebruik en ecologische voeding. De campagne werd uitgevoerd bij 

610 jongeren. 

Omdat dit de meest recente resultaten weergeeft, wordt gefocust op deze campagne. Hiervan zijn 

gedeeltelijke resultaten (435 jongeren, campagne schooljaar 2017-2018) beschikbaar. 

In de studie werd een blootstellingsmerker gemeten relevant voor voorliggend MER, nl. de metaboliet 

t,t’-muconzuur in urine, wat een metaboliet is van benzeen. De t,t’-muconzuur concentratie in urine 

geeft een beeld van de blootstelling aan benzeen tijdens de uren tot dagen voor de staalname (acute 

blootstelling).  

Het geometrisch gemiddelde, gecorrigeerd voor urineverdunningsgraad, bleek niet verschillend bij 

jongens en meisjes en wordt niet beïnvloed door de verstedelijkingsgraad. Jongeren uit een gezin 

met een lagere opleidingsgraad hebben, gecorrigeerd voor urineverdunningsgraad, hogere 

gemiddelde meetwaarden. 

Voor deze stof wordt een stijging gezien in vergelijking met de vorige meetcampagne, terwijl voor 

deze stof in eerdere meetcampagnes een daling werd vastgesteld. Deze dalende trend zet zich dus 

niet verder. De dalende trend werd eerder in verband gebracht met de vermindering van het 

benzeengehalte in benzine, de invoer van de driewegkatalysator in voertuigen en de richtlijnen voor 

damprecuperatie voor benzinetankstations. Binnenshuis zijn de benzeenconcentraties meestal hoger 

dan buitenshuis. Binnenhuismaatregelen zoals de invoer van een rookverbod in publieke gebouwen 

kunnen ook bijgedragen hebben aan een lagere blootstelling aan benzeen. 

De significante stijging van interne blootstelling aan benzeen bij Vlaamse jongeren zou het resultaat 

kunnen zijn van hogere omgevingsluchtconcentraties, maar kan ook wijzen op meer blootstelling door 

binnenluchtblootstelling in de wagens (bv. meer tijd doorgebracht in de wagen), of in de woning (bv. 

roken, passief roken). Verder onderzoek zal hierover meer duidelijkheid brengen. De gemiddelde 

meetwaarden in Vlaanderen zijn vergelijkbaar met buitenlandse waarden. 
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Voor de blootstellingsmerkers die in het huidige programma gemeten werden, wordt het geometrische 

gemiddelde en het 95ste percentiel vergeleken met beschikbare gezondheidskundige 

toetsingswaarden (GTW). Er is echter geen internationale biomonitoring-richtwaarde voor interne 

blootstelling aan t,t’-muconzuur. Benzeen is een kankerverwekkende stof waarvoor geldt: hoe lager 

de blootstelling, hoe beter. In de Vlaamse humane biomonitoringsstudies FLEHS I, II en III werden 

significante verbanden gevonden tussen blootstelling aan benzeen en schade aan het DNA bij 

jongeren, het kortetermijngeheugen en immunologische merkers.  

Naast blootstelling aan omgevingspolluenten werden ook biologische effecten en 

gezondheidsparameters gemeten in de populatie. Rekening houdend met de geselecteerde 

polluenten (NO2, fijn stof, benzeen, butadieen) gaat aandacht uit naar de volgende 

gezondheidsparameters: DNA-schade en -herstel, oxidatieve stress, cardiovasculaire risicofactoren 

en astma. 

Resultaten van de komeettest, gerelateerd met beschadiging van het DNA, vertonen een relatie met 

de verstedelijkingsgraad. Er werd (nog) geen link gelegd tussen bv. DNA-schade en oxidatieve stress 

en de interne blootstelling aan bv. benzeen, of een vergelijking gemaakt met buitenlandse 

campagnes. Vandaar wordt er hier verder niet op de resultaten ingegaan. Deze biomerkers zijn 

immers (nog) geen gezondheidseffecten (in de zin van ‘ziekte’) en er kan niet vergeleken worden met 

referentiewaarden.  

De bloeddruk35 in de studie bedroeg gemiddeld 108/65 mm Hg; dit zijn normale waarden voor 

jongeren van 14-15 jaar. Ook het 90e percentiel (122/75) en het 95e percentiel (126/79) vallen onder 

de grens van verhoogd risico die is vastgelegd op 130/80. 10% van de jongeren heeft een 

cholesterolgehalte boven de streefwaarde van 190 mg/dL. 

De verschillende vormen van astma werden op een gestandaardiseerde manier bevraagd (ISAAC 

vragenlijst). In de totale groep rapporteert 18,2% van de jongeren dat ze ‘ooit’ astma hebben gehad; 

14,1% had astma in de voorbije 12 maanden en 7,4% heeft astma, dat bevestigd werd door de arts. 

Astma wordt ongeveer evenveel gerapporteerd als in vorige campagnes.  

13.3.2.2.3 Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO-4) (2018) 

In 2018 voerde het Departement Omgeving een schriftelijk leefomgevingsonderzoek uit dat peilde 

naar de hinder die de Vlaming ondervindt van geluid, geur en lichtvervuiling. Het was het vijfde 

onderzoek in een reeks van identieke enquêtes die sinds 2001 worden afgenomen. De vraagstelling 

is bij elke enquête vrijwel identiek, zodat het mogelijk is de ervaren hinder te vergelijken met 

voorgaande enquêtes en eventuele tendensen op te sporen. 

Uit de bevraging blijkt dat geluid de voornaamste bron van hinder is: 29% van de Vlamingen gaf aan 

zich gehinderd te voelen door geluid, 15% door geur en 7% door licht. Hoewel de algemene 

tevredenheid over de levenskwaliteit toeneemt, is het opvallend dat de geluidshinder die wordt 

ervaren door straatverkeer na vele jaren van afname voor het eerst toeneemt. In vergelijking met de 

eerste peiling uit 2001 ondervinden steeds minder Vlamingen geurhinder van allerhande activiteiten. 

Belangrijke uitzondering hierop is de rook uit schoorstenen, die door steeds meer Vlamingen als 

hinderlijk wordt ervaren. Wat betreft lichtvervuiling tonen de resultaten een toename van hinder van 

verlichting van gemeente- en gewestwegen, terwijl de verlichting van autosnelwegen daarentegen 

steeds minder als bron van lichthinder wordt vermeld. 

  

 

35 Een hoge bloeddruk is evenmin een direct gezondheidseffect maar is wel een risicofactor voor hart- en vaatziekten. 
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13.4 Selectie van de relevante milieustressoren 

In § 13.2.2 werden de potentieel relevante milieustressoren opgelijst en geïdentificeerd (zie Tabel 

13-2).  

Samengevat zijn volgende stressoren mogelijk relevant per fase: 

Tabel 13-15: Geïdentificeerde potentieel relevante milieustressoren voor de aanleg- en exploitatiefase 

 Aanlegfase Exploitatiefase 

NO2 x x 

Benzeen  x 

Butadieen  x 

PM10, PM2,5  x 

Geluid x x 

Licht x x 

Legionella  x 

 

Voor de aanlegfase zijn NO2, geluid en licht mogelijk relevant. 

Aangezien in §13.3.2.1 werd vastgesteld dat de bestaande achtergrondimmissie voor NO2 de GAW 

overschrijdt, wordt NO2 weerhouden voor verdere karakterisatie van de blootstelling. 

Voor geluid geldt dat er bestaande klachten (zie § 13.3.2.2) zijn, en uit de geluidsmetingen in Lillo en 

Berendrecht blijkt dat de tot de overheid gerichte milieukwaliteitsnormen en de wetenschappelijke 

WHO-advieswaarden niet of niet altijd worden gerespecteerd (zie § 13.3.2.1). Daarom wordt ook deze 

stressor weerhouden zowel voor de aanlegfase als de exploitatiefase, niettegenstaande uit de 

discipline Geluid blijkt dat de toename tijdens de aanlegfase minder dan 3 dB(A) bedraagt. 
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Tabel 13-16: Toetsing chemische stressoren aan selectiecriteria voor verdere karakterisatie (aanlegfase)  
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Licht wordt weerhouden omwille van mogelijke bezorgdheid in de omgeving. 

Voor de exploitatiefase zijn ook benzeen, butadieen, PM10/PM2,5 en Legionella mogelijk relevant.  

Voor alle polluenten wordt de gezondheidskundige advieswaarde in de bestaande situatie 

overschreden. Ze worden dan ook weerhouden voor verdere karakterisatie. 

Tabel 13-17: Toetsing chemische stressoren aan selectiecriteria voor verdere karakterisatie (exploitatiefase)  
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Benzeen 2 100% 
0,038 als 

jaargemiddelde 

0,007 µg/m³ t.h.v. Lillo 

(jaargemiddelde) 

18% t.h.v. 

Lillo 
ja 

Butadieen 900% 

onbekend of 

0,033 als 

jaargemiddelde  

tot 0,006 µg/m³ t.h.v. Lillo 

(jaargemiddelde) 

onbekend of 

18% t.h.v. 

Berendrecht 

ja 

PM10 en PM2,5 130% 

20 als 

jaargemiddelde 

voor PM10 

0,1 µg/m³ t.h.v. 

Berendrecht 

(jaargemiddelde) 

0,5% t.h.v. 

Berendrecht 
ja 
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Legionella wordt weerhouden wegens mogelijke bezorgdheid. Legionella is immers onzichtbaar en 

kan bij besmetting in sommige gevallen leiden tot een mogelijk fatale longontsteking.  

13.5 Effectbeschrijving en effectbeoordeling 

De gemiddelde concentratiebijdrage en beoordeling per sector binnen het studiegebied is opgenomen 

in Bijlage 3.2.  

13.5.1 Aanlegfase 

13.5.1.1 NO2 

We bespreken hier enkel de maximale situatie tijdens de aanlegfase, namelijk een periode van 

maximale emissies gedurende ongeveer 1,5 jaar. Tijdens de rest van de duur van de aanlegfase zal 

de impact lager zijn. 

De bijdrage van het project is in dit geval meer dan 1% van de GAW (1% van 20 µg/m³ of 0,20 µg/m³) 

tot op ongeveer 1,5 km van de site (afhankelijk van de windrichting, lichtgeel en geel op Figuur 13-7). 

In woongebied is de bijdrage overal minder dan 2% (0,4 µg/m³) (geel op Figuur 13-7). Enkel in het 

zuiden van Berendrecht (142 adressen of ca. 330 bewoners38) is de bijdrage tussen 1% en 2% van de 

GAW (0,2 tot 0,4 µg/m³, tussenscore -1, lichtgeel op Figuur 13-7). In Figuur 13-6 wordt ingezoomd op 

de zone in Berendrecht waar de bijdrage van het project boven 1% van de GAW ligt. Omwille van de 

actuele concentratie die hoger is dan de GAW, wordt de bijdrage hier als negatief (-2) beoordeeld.  

 
Figuur 13-6: Woningen in zone NO2 bijdrage 0,2 – 0,6 µg/m³ in de aanlegfase (maximale situatie) 

 

Zoals te zien op Figuur 13-7, bevinden zich geen gevoelige locaties in deze impactzone. In de rest 

van Berendrecht, en gemiddeld genomen, is de impact in Berendrecht beperkt negatief (-1). Ook in 

Lillo en Doel is de bijdrage te beschouwen als beperkt negatief (-1). Daarbuiten is de impact 

verwaarloosbaar (0). 

 

38 Gerekend met het Vlaamse gemiddelde van 2,3 bewoners/huishouden 
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In Nederland is de bijdrage maximaal 0,1 µg/m³. Er dient niet meer te worden verstrengd gezien de 

gezondheidskundige advieswaarde niet wordt overschreden. De eindbeoordeling is hier 

verwaarloosbaar (0). 

De gemiddelde concentratiebijdrage en beoordeling per sector binnen het studiegebied is opgenomen 

in Bijlage 3.2.  

 
Figuur 13-7: Jaargemiddelde immissiebijdrage NO2 tijdens aanlegfase – maximale emissiesituatie (µg/m³)  

Sensitiviteitstoets.  

Indien niet de advieswaarde van ANSES (2013) van 20 µg/m³ als GAW zou worden gebruikt, maar 

wel de WHO-advieswaarde van 40 µg/m³ zou dit in de woongebieden in de omgeving van het 

projectgebied voor de aanlegfase leiden tot de tussenscores zoals in de discipline Lucht, nl. Een 

tussenscore 0. In woongebied bedraagt de bijdrage immers steeds minder dan 1% van de WHO-

advieswaarde. 
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Wegens het feit dat de concentratie na het geplande project, lager zal liggen dan 80% van de WHO-

advieswaarde, blijft de bijgestelde score of eindscore 0 (verwaarloosbaar).   

13.5.1.2 Geluid 

Tijdens de aanlegfase worden 3 werfstadia onderscheiden in de discipline Geluid: 

• Werfstadium A (ca. 9 maanden): verwijderen van de vegetatie, afgraven van teelaarde, nivelleren 

terrein, aanleg van een toegangsweg…); 

• Werfstadium B (ca. 15 maanden): voornamelijk structurele werken (terreinprofilering “cut and fill”, 

funderingswerken, …);  

• Werfstadium C (ca. 20 maanden): voornamelijk mechanische werken op zuidelijk deel van het 

projectgebied (constructie van de installaties, …). 

Ingezette werfmachines tijdens de dag betreffen o.a. bulldozers, pletwalsen, tractoren, kranen, 

funderingsmachines, wielladers, dumpers, graafmachines, betonmixers, asfalteringsmachines, 

compressoren, …  

Onderstaande tabel geeft het omgevingsgeluid en de respectieve toename ervan voor de twee 

immissiepunten in woongebied (Kazerneplein Lillo en Dorpsbeekstraat Berendrecht): 

Tabel 13-18: Omgevingsgeluid dagperiode tijdens de aanlegfase (in dB(A)) 

Referentiepunt 

Huidig 
omgevings-
geluid 
(LAeq) 

Omgevingsgeluid met aanlegfase 
(LAeq) 

Toename omgevingsgeluid 

Werfstadium 

A 

Werfstadium 

B 

Werfstadium 

C 

Werfstadium 

A 

Werfstadium 

B 

Werfstadium 

C 

Immissiepunt 3 

(Kazerneplein, 

Lillo) 

48,9 49,6 49,8 49,6 0,7 1,0 0,8 

Immissiepunt 4 

(Dorpsbeekstraat 

129, 

Berendrecht) 

54,3 54,9 54,5 54,5 0,6 0,2 0,2 

 

Tabel 13-19: Omgevingsgeluid avond- en nachtperiode tijdens de aanlegfase (in dB(A)) 

Bij de interpretatie van het berekend specifiek geluid dient opgemerkt te worden dat de berekeningen 

zijn uitgevoerd voor de meest kritische windrichting nl. “down-wind” (benedenwinds), t.t.z. voor een 

windrichting van de bron naar het immissiepunt, en dus te beschouwen zijn als een worst case 

situatie. 

Referentiepunt 

Huidig 
omgevings-
geluid 
(LAeq) 

Omgevingsgeluid met aanlegfase 
(LAeq) 

Toename omgevingsgeluid 

Werfstadium 

A 

Werfstadium 

B 

Werfstadium 

C 

Werfstadium 

A 

Werfstadium 

B 

Werfstadium 

C 

Immissiepunt 3 

(Kazerneplein, 

Lillo) 

47,8 47,8 47,9 47,9 0,0 0,1 0,1 

Immissiepunt 4 

(Dorpsbeekstraat 

129, 

Berendrecht) 

51,1 51,1 51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 
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Voor woongebied zijn bovenstaande immissiepunten eveneens te beschouwen als worst case gezien 

zij (nagenoeg) de dichtste woningen betreffen, nl. in noord(oost)elijke (IP3 op 890 m van het 

projectgebied) en zuidelijke richting (IP4 op 1 400 m van het projectgebied). Woningen in andere 

richtingen liggen verder (1,6 km ten westen in Doel en 3,3 km ten oosten in Stabroek). 

Voor de dagperiode kan besloten worden dat de toename van het omgevingsgeluid (ruim) minder dan 

3 dB(A) zal bedragen. Een verschil van 3 dB(A)) is voor het menselijk gehoor net hoorbaar. De 

toename is het hoogst tijdens werfstadium B, nl. 1,0 dB(A) ter hoogte van IP3. Een belangrijke 

bijdrage tijdens werfstadium B is afkomstig van de funderingsmachines. Deze worden voornamelijk 

toegepast tijdens de dagperiode van werfstadium B.  

De WHO-advieswaarde voor ernstige hinder (LAeq,16h 55 dB) wordt overdag noch ‘s avonds 

overschreden, noch in Berendrecht, noch in Lillo. De WHO-advieswaarde voor matige hinder (LAeq,16h 

50 dB) wordt in Berendrecht matig overschreden overdag en licht overschreden ’s avonds. Dit is ook 

reeds in de referentiesituatie het geval. De bijdrage van het project is hier verwaarloosbaar (≤ 1 

dB(A)). 

In onderstaande figuren worden de indicatieve Lden- en Lnight-contouren getoond voor werfstadium B 

van de aanlegfase. Zoals reeds besproken in § 13.2.4, betreft het hier geen Lden of Lnight 

jaargemiddelde, maar wel een berekening bij wind in de richting van de ontvanger (‘meewind’). Voor 

woningen te Lillo, die ten zuidwesten van het projectgebied ligt, kan een jaargemiddelde Lden-waarde 

1 tot 4 dB lager zijn dan de berekende waarde bij meewind. Ter hoogte van de woningen te 

Berendrecht geldt deze redenering niet, aangezien deze ten noordoosten van het projectgebied 

gelegen is en de meewind situatie voor dit gebied sterk overeenstemt met de meest voorkomende 

windrichting in België (zuidwest). 

 
Figuur 13-8: Indicatieve Lden-geluidscontouren tijdens werfstadium B van de aanlegfase 
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Figuur 13-9: Indicatieve Lnight-geluidscontouren tijdens werfstadium B van de aanlegfase 

De bijdrage van Project One overschrijdt de standaardwaarde van Lden 50 dB(A) of Lnight 40 dB(A) niet 

ter hoogte van woongebied. We plaatsen hierbij wel de kanttekening dat deze waarden wel kunnen 

overschreden worden als gevolg van het cumulatieve industriegeluid. Echter zoals blijkt uit de impact 

uitgedrukt in LAeq, is de bijdrage van Project One op het totale omgevingsgeluid beperkt (maximaal 1,0 

dB(A) overdag en 0,1 dB(A) ‘s nachts).  

De toename van het omgevingsgeluid wordt beoordeeld als verwaarloosbaar (0) (maximaal 1 dB(A)), 

zowel ter hoogte van de woningen te Lillo als te Berendrecht, zowel tijdens de dag- als de avond- en 

nachtperiode. 

Project One voorziet om tijdens de aanlegfase de aan- en afvoer van grond en de installaties via 

modules, m.n. vooraf geassembleerde installatiedelen, met behulp van zee- en binnenschepen te 

transporteren. De verwachte wijziging van het aantal binnenschepen/duwkonvooien ten opzichte van 

de huidige verkeersstroom op het kanaaldok B1/B2 is ca. 1% ten opzichte van de huidige 

verkeersstroom, en van het aantal zeeschepen ca. 7%, waardoor kan gesteld worden dat de wijziging 

van de geluidsemissie van de waterweg <1 dB is en het effect op het geluidsklimaat verwaarloosbaar 

(0) zal zijn.  
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13.5.1.3 Licht 

Mogelijk wordt tijdens de aanlegfase voor zonsopgang of na zonsondergang gewerkt. Op deze 

momenten is een verlichting van de werf noodzakelijk. De locaties waar de industriële installaties zich 

bevinden en bijgevolg het langst en het meest intensief zal gewerkt worden, bevinden zich op ca. 1,9 

km van het woongebied van Berendrecht en ca. 1,3 km van Lillo. In de woonwijken is er door de 

dijken slechts zeer beperkt zicht op het industriegebied (zie Hoofdstuk 12 Landschap). Aangezien de 

omgeving gekenmerkt wordt door een industriële omgeving met veel verlichtingsbronnen noodzakelijk 

voor het veilig en goed functioneren van de haven, gezien de vrij grote afstand van de hogere, 

verlichte installaties tot bewoning en de visuele afscherming van het woongebied ten opzichte van het 

industriegebied, wordt de impact inzake lichthinder tijdens de aanlegfase als verwaarloosbaar (0) 

beoordeeld. Belangrijk blijft wel dat door goede keuze en plaatsing van de verlichting enkel het 

projectgebied zelf wordt verlicht en niet de omgeving (lichtverstrooiing in werfzone minimaliseren). In 

het hoofdstuk milderende maatregelen en aanbevelingen worden daarom enkele aanbevelingen 

inzake “goed verlichten” gegeven. Deze aanbevelingen gelden zowel voor de aanleg- als de 

exploitatiefase. 

13.5.2 Exploitatiefase 

13.5.2.1 NO2 

De jaargemiddelde achtergrondconcentratie van NO2 in het studiegebied ligt grotendeels tussen de 

25 en 30 µg/m³. 

We bespreken hier enkel de situatie met de bijkomende SCR-DeNOX-gaszuivering (scenario B uit 

Hoofdstuk 7 Lucht, dit is met doorgedreven zuiveringstechnieken die verder gaan dan BBT). De 

toepassing van de SCR-DeNOx gaszuivering wordt immers als een projectgeïntegreerde milderende 

maatregel gezien. De vergunningsaanvraag houdt hiermee rekening (bv. opslag van ammoniak voor 

de werking van de SCR-DeNOx).  

De bijdrage van het project in dit scenario is 1% tot 3% van de GAW (20 µg/m³) tot op ongeveer 4 km 

van de site (afhankelijk van de windrichting, lichtgeel en geel op Figuur 13-11). Hierin is het grootste 

deel van Berendrecht (2 480 adressen of ca. 5 705 bewoners39) en een beperkt deel van Zandvliet 

(189 adressen of ca. 435 bewoners) en Stabroek (4 adressen of ca. 9 bewoners) gelegen (zie Figuur 

13-10). De spreiding van de gevoelige locaties is eveneens weergegeven op Figuur 13-10. Er 

bevinden zich 2 scholen, 2 ouderenzorgvoorzieningen en 2 kinderopvanglocaties in de zone 0,2-0,6 

µg/m³ (in Berendrecht en Zandvliet). Omwille van de actuele concentratie die hoger is dan de GAW, 

moet de bijdrage van meer dan 1% van de GAW (tussenscore -1) hier als negatief (-2) beoordeeld 

worden40. Ter hoogte van woongebied bedraagt de bijdrage nergens meer dan 3% (0,6 µg/m³) (oranje 

en donkeroranje op Figuur 13-11). 

 

39 Gerekend met het Vlaamse gemiddelde van 2,3 personen/huishouden 
40 Gemiddeld genomen is de impact in Zandvliet  beperkt negatief (-1). 
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Figuur 13-10; Woningen en kwetsbare locaties in zone NO2 bijdrage 0,2 – 0,6 µg/m³ in de exploitatiefase 

Voor woongebieden is de bijdrage het hoogst in Berendrecht waar de bijdrage 0,2 tot 0,3 µg/m³ 

bedraagt.  

In de rest van Berendrecht en Zandvliet en in Lillo, de kern van Doel en een deel van Beveren en 

Stabroek (zie Figuur 13-11) is de impact te beoordelen als beperkt negatief (-1). Zoals hoger vermeld 

is de actuele NO2-concentratie in de omgeving van de haven van Antwerpen vaak hoger dan de 

gezondheidskundige advieswaarde, waardoor de impact strenger beoordeeld wordt dan wanneer dit 

niet het geval zou zijn geweest. 

In Nederland is de bijdrage rond de 0,1 µg/m³ ter hoogte van de verspreide woningen in Ossendrecht 

en Putte. In de kernen van deze woongebieden is de bijdrage steeds lager dan 0,1 µg/m³. Gezien de 

jaargemiddelde NO2-concentratie hier over het algemeen (met uitzondering van enkele 

verkeersintensieve locaties) onder de 20 µg/m³ ligt, geldt er geen verzwaring van de score. De 

effecten zijn te beoordelen als verwaarloosbaar (0). 

De gemiddelde concentratiebijdrage en beoordeling per sector binnen het studiegebied is opgenomen 

in Bijlage 3.2.  
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Figuur 13-11: Jaargemiddelde immissiebijdrage NO2 tijdens de exploitatiefase – verwachte emissies (µg/m³) 

 

Sensitiviteitstoets.  

Indien niet de advieswaarde van ANSES (2013) van 20 µg/m³ als GAW zou worden gebruikt, maar de 

WHO-advieswaarde van 40 µg/m³ zou dit voor de exploitatiefase leiden tot tussenscores zoals in de 

discipline Lucht, nl. een tussenscore van 0 in de woonkernen Berendrecht en Zandvliet.  

Wegens het feit dat de concentratie na het geplande project lager zal liggen dan 80% van de WHO-

advieswaarde, zou de bijgestelde score in dat geval nog steeds 0 bedragen. De impact in de 

woonkernen van Berendrecht en Zandvliet zou in dat geval worden beoordeeld als verwaarloosbaar 

(0). Hetzelfde geldt voor de rest van het studiegebied. 
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13.5.2.2 Benzeen 

De bijdrage van het project in de exploitatiefase is nergens hoger dan een overeenkomend bijkomend 

kankerrisico van 10-4.  Het bijkomend kankerrisico als gevolg van de benzeenbijdrage van het project 

is hoger dan 10-5 in een beperkte zone ter hoogte van het projectgebied, en hoger dan 10-6 in een 

zone van ca. 1 op 2 km maar nog steeds volledig in industriegebied (oranje resp. geel op Figuur 

13-12). Ter hoogte van woongebied is de bijdrage steeds minder dan 10-6. De zone waarin het 

bijkomend risico zich tussen 10-6 en 10-7 situeert, is in het groen aangeduid op Figuur 13-12.  

De gewogen gemiddelde blootstelling als gevolg van Project One is 0,0054 µg/m³ in Berendrecht (6 

029 inwoners) en 0,0070 µg/m³ in Lillo (41 inwoners). 

In Nederland is de bijdrage maximaal rond de 0,0015 µg/m³ ter hoogte van de verspreide woningen in 

Ossendrecht en Putte.   

 

 
Figuur 13-12: Risicocontouren impactbijdrage benzeen (bijkomend kankerrisico) tijdens de exploitatiefase  
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Als gevolg van het project zal de benzeenconcentratie ter hoogte van woongebied toenemen met 

maximaal 0,008 µg/m³. Dit betekent dat het bijkomend kankerrisico als gevolg van blootstelling aan 

benzeen zou toenemen met een kans van minder dan 1 op 9 miljoen (< 10-6) (tussenscore 0).  

Momenteel is de blootstelling aan benzeen in het studiegebied, buiten het havengebied, maximaal 

0,81 µg/m³. Bij levenslange blootstelling komt dit overeen met een bijkomend kankerrisico van ca. 21 

op 1 miljoen (2,11E-05 op Figuur 13-13). Het risico bevindt zich dus tussen 1.10-4 en 1.10-6, het gebied 

waarin volgens het afwegingskader van AZG gestreefd moet worden naar een daling van het risico 

volgens het ALARA-principe.  

Het totale bijkomende kankerrisico als gevolg van de blootstelling aan benzeen neemt daardoor in het 

slechtste geval (bij een stijging van 0,81 naar 0,818 µg/m³) toe van een kans van 1 op 47 483 naar 

een kans van 1 op 47 019. Visueel kan dit als volgt voorgesteld worden: 

 
Figuur 13-13: Bijkomend kankerrisico t.g.v. benzeenconcentratie in Berendrecht (worst case) voor (2.11E-05) en 
na (2.13 E-05, oranje) uitvoering van het project ten opzichte van een kans van 1.10-6, 1.10-5 en 1.10-4 

 

In de figuur is duidelijk te zien dat het bijkomende kankerrisico nog steeds veel dichter bij 1.10-6 dan 

bij 1.10-4 ligt. Het totale risico wordt door het bijkomende risico van het project nauwelijks beïnvloed.  

De huidige jaargemiddelde achtergrondconcentratie in het havengebied bedraagt maximaal 2,37 

µg/m³, buiten het havengebied bedraagt het ca. 0,59 µg/m³. Buiten het havengebied wordt de 

referentiewaarde die overeenkomt met een 10-6 risico bij levenslange blootstelling (0,038 µg/m³) 

hiermee reeds met een factor 15 overschreden. De huidige achtergrondconcentraties in Vlaanderen 

worden in hoofdzaak bepaald door het wegverkeer. 

Wegens het feit dat het bijkomend kankerrisico als gevolg van de huidige omgevingsconcentraties 

van benzeen groter is dan 10-6 (nl. tussen 10-5 en 10-4), en het bijkomend kankerrisico als gevolg van 

de bijdrage van het project in Berendrecht en Lillo groter is dan 10-7, wordt de tussenscore (0) 

verstrengd en wordt de projectbijdrage beoordeeld als beperkt negatief (-1). In de andere woonzones 

is de bijdrage verwaarloosbaar (0). De gemiddelde concentratiebijdrage en beoordeling per sector 

binnen het studiegebied is opgenomen in Bijlage 3.2.  
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13.5.2.3 Butadieen 

De meest recent gekende jaargemiddelde achtergrondconcentratie in het havengebied dateert van 

2013 en bedraagt 0,3 µg/m³. Buiten het havengebied zijn geen gegevens bekend. De 

referentiewaarde (0,033 µg/m³) werd op dat ogenblik in het havengebied reeds met een factor 10 

overschreden.  

De bijdrage van het project in de exploitatiefase is nergens hoger dan een overeenkomend bijkomend 

kankerrisico van 10-4.  Het bijkomend kankerrisico als gevolg van de butadieenbijdrage van het 

project is hoger dan 10-5 in een beperkte zone ter hoogte van het projectgebied, en hoger dan 10-6 in 

een zone van ca. 1 op 2 km maar nog steeds volledig in industriegebied (oranje resp. geel op Figuur 

13-12). Ter hoogte van woongebied is de bijdrage steeds minder dan 10-6. De zone waarin het 

bijkomend risico zich tussen 10-6 en 10-7 situeert, is in groen aangeduid op Figuur 13-15.  

De (gewogen) gemiddelde blootstelling als gevolg van Project One is 0,0044 µg/m³ in Berendrecht (6 

029 inwoners) en 0,0060 µg/m³ in Lillo (41 inwoners). 

In Nederland is de bijdrage van Project One tot ca. 0,0015 µg/m³ ter hoogte van de verspreide 

woningen van Ossendrecht en Putte (bijkomend risico lager dan 10-7, eindscore 0).  



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

13-51 

 

 
Figuur 13-14: Risicocontouren impactbijdrage butadieen (bijkomend kankerrisico) tijdens de exploitatiefase 

 

Als gevolg van het project zal de butadieenconcentratie ter hoogte van woongebied toenemen met 

maximaal 0,007 µg/m³. Dit betekent dat het bijkomende kankerrisico als gevolg van blootstelling aan 

butadieen zou toenemen met een kans van minder dan 1 op 5 miljoen (tussenscore 0).  

Momenteel wordt de concentratie butadieen in het havengebied geschat in de grootte-orde van 0,3 

µg/m³ (op basis van 1 meting 7 jaar geleden). Er zijn geen gegevens bekend over de concentratie 

butadieen buiten het havengebied. Er wordt hier aangenomen dat de verhouding vergelijkbaar is als 

bij benzeen. Bij benzeen is de concentratie in het havengebied 1,3 tot 6x hoger dan erbuiten. Worst 

case bedraagt de butadieenconcentratie dan 0,230 µg/m³ buiten havengebied. 

Het totale bijkomende kankerrisico als gevolg van de blootstelling aan butadieen neemt daardoor in 

het slechtste geval (bij een stijging van 0,230 naar 0,237 µg/m³) toe van een kans van 1 op 144 928 

naar een kans van 1 op 140 647. 
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Bij levenslange blootstelling komt dit overeen met een bijkomend kankerrisico van ca. 7 op 1 000 000 

(6,9E-06 op Figuur 13-15), waarvan ongeveer 1 op 5 000 000 ten gevolge van de bijdrage van het 

project. Visueel kan dit als volgt voorgesteld worden: 

 
Figuur 13-15: Bijkomend kankerrisico t.g.v. butadieenconcentratie in Berendrecht (worst case) voor (6,90E-06) 
en na (7.11 E-06, oranje) uitvoering van het project ten opzichte van een kans van 1.10-6, 1.10-5 en 1.10-4 

In de figuur is duidelijk te zien dat het bijkomende kankerrisico nog steeds veel dichter bij 1.10-6 dan 

bij 1.10-4 ligt. Het totale risico wordt door het bijkomende risico van het project nauwelijks beïnvloed.  

Wegens het feit dat het bijkomend kankerrisico als gevolg van de huidige omgevingsconcentraties 

van butadieen in Berendrecht en Lillo groter zijn dan 10-6 (nl. tussen 10-5 en 10-4), wordt de 

tussenscore (0) verstrengd en wordt de projectbijdrage beoordeeld als beperkt negatief (-1). In de 

andere woonzones is de bijdrage verwaarloosbaar (0). De gemiddelde concentratiebijdrage en 

beoordeling per sector binnen het studiegebied is opgenomen in Bijlage 3.2.  

13.5.2.4 PM10 en PM2,5 

Bijdrage van het project en meetresultaten in de omgeving: PM10 

De achtergrondconcentraties in het projectgebied hebben een jaargemiddelde concentratie van 26-30 

µg/m³.  Vergeleken met de WHO-richtlijnen, waar 3 interim doelstellingen worden vooropgesteld (IT, 

interim target 1, 2, 3), respectievelijk (70, 50 en 30 µg/m³), kan men stellen dat de 

achtergrondconcentratie aan de IT 3 van de WHO voldoet (WHO Air Quality Guidelines, 2006).  

Er wordt nog niet voldaan aan de advieswaarde van 20 µg/m³.  

De maximale jaargemiddelde PM10 immissiebijdrage van het project in de exploitatiefase bedraagt 

0,185 µg/m³. Dit pluimmaximum doet zich voor ter hoogte van industriegebied. Gezien de aard van 

het beoordelingspunt en de bestemming zijn er geen gezondheidseffecten te verwachten.  

Ter hoogte van woongebied is de bijdrage nog maximaal 0,09 µg/m³ (ter hoogte van het zuiden van 

Berendrecht), wat minder is dan 1% van de gezondheidskundige advieswaarde (20 µg/m³) (zie Figuur 

13-16). Deze bijdrage is verwaarloosbaar (tussenscore 0). Wegens het feit dat de 

omgevingsconcentratie in de huidige situatie de gezondheidskundige advieswaarde reeds 
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overschrijdt, wordt de beoordeling evenwel bijgesteld tot beperkt negatief (-1). Elders is de impact 

nooit hoger dan 0,3% van de gezondheidskundige advieswaarde, zodat de eindbeoordeling 

verwaarloosbaar (0) is. 

Op Nederlands grondgebied bedraagt de bijdrage maximaal 0,02 µg/m³ ter hoogte van de verspreide 

woningen van Ossendrecht en Putte. De impact is er dus ook te beoordelen als verwaarloosbaar (0). 

De gemiddelde concentratiebijdrage en beoordeling per sector binnen het studiegebied is opgenomen 

in Bijlage 3.2.  

Bijdrage van het project en meetresultaten in de omgeving: PM2,5 

De achtergrondconcentraties in het projectgebied hebben een jaargemiddelde concentratie van 16-20 

µg/m³. Vergeleken met de WHO-richtlijnen, waar 3 interim doelstellingen worden vooropgesteld (IT, 

interim target 1, 2, 3), respectievelijk (35, 25 en 15 µg/m³), kan men stellen dat de 

achtergrondconcentratie aan de IT 2 van de WHO voldoet.  

De achtergrondwaarden voldoen nog niet aan de advieswaarde van 10 µg/m³. 

Er werden in de discipline Lucht geen berekeningen uitgevoerd voor PM2,5, aangezien het aandeel 

PM2,5 in de totale stofemissies niet gekend is. Worst case kan de stofimmissiebijdrage volledig 

gelijkgesteld worden aan PM10. In dat geval is in de exploitatiefase de bijdrage ter hoogte van 

woongebied maximaal 0,09 µg/m³ (ter hoogte van het zuiden van Berendrecht), wat minder is dan 1% 

van de gezondheidskundige advieswaarde (10 µg/m³). Deze bijdrage is verwaarloosbaar 

(tussenscore 0). Wegens het feit dat de omgevingsconcentratie in de huidige situatie de 

gezondheidskundige advieswaarde reeds overschrijdt, wordt de beoordeling in deze worst case 

benadering evenwel bijgesteld tot beperkt negatief (-1). De zone met een immissieconcentratie van 

0,03-0,10 µg/m³ (tussenscore 0, eindscore -1) omvat het grootste deel van Berendrecht (ca. 6 000 

inwoners) en een deel van Zandvliet (Grote Ruigeheide en Stalshoek).  

In Nederland is de bijdrage ter hoogte van woongebied maximaal 0,02 µg/m³ (eindscore 0) wat te 

beoordelen is als verwaarloosbaar (0).  
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Figuur 13-16: Jaargemiddelde immissiebijdrage PM10 tijdens de exploitatiefase (µg/m³) 
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13.5.2.6 Geluid 

Tijdens de exploitatiefase zijn volgende geluidsbronnen van belang: 

• Installaties met continue geluidsemissie: ECR en ondersteunende infrastructuur en 

scheepsverkeer; 

• Fakkels. 

Bij de berekening van het specifiek geluid van de continue bronnen wordt een onderscheid gemaakt 

in de volgende varianten (situaties): 

• Specifiek geluid van de ECR-eenheid en ondersteunende infrastructuur; 

• Specifiek geluid van de ECR-eenheid en ondersteunende infrastructuur, inclusief 2 kleine schepen 

(binnenschepen); 

• Specifiek geluid van de ECR-eenheid en ondersteunende infrastructuur, inclusief 1 groot schip 

(zeeschip) en 1 klein schip (binnenschip). 

Onderstaande tabellen geven het omgevingsgeluid en de respectievelijke toename ervan als gevolg 

van de continue bronnen voor de twee immissiepunten in woongebied (Kazerneplein Lillo en 

Dorpsbeekstraat Berendrecht): 

Tabel 13-20: Omgevingsgeluid tijdens exploitatiefase – continue bronnen (in dB(A)) 

Referentiepunt 

Huidig 
omgevings
-geluid 
(LA95) 

Lsp Lna-Lvoor 

 LA95,1h 

Excl. 
schepe
n 

Incl. 2 
kleine 
schepe
n 

Incl. 
1 
groot 
en 1 
klein 
schi
p 

Excl. 
schepe
n 

Incl. 2 
kleine 
schepe
n 

Incl. 
1 
groot 
en 1 
klein 
schi
p 

Immissiepunt 3 

(Kazerneplein, 

Lillo) 

45 30,6 31,0 31,1 0,2 0,2 0,2 

Immissiepunt 4 

(Dorpsbeekstraa

t 129, 

Berendrecht) 

48 26,0 28,2 33,0 0,0 0,0 0,1 

 

De toename van het geluid (uitgedrukt in LA95,1h, wat de meest aangewezen parameter is gezien het 

continue karakter) is ter hoogte van de 2 meest nabijgelegen meetpunten in alle drie de situaties 

verwaarloosbaar (maximaal 0,2 dB(A)). Dit zal dan ook niet leiden tot bijkomende hinder of 

gezondheidseffecten. 

In onderstaande figuur worden de indicatieve Lden-contouren getoond voor de exploitatiefase, inclusief 

het geluid van 1 binnenschip en 1 zeeschip. Zoals reeds besproken in § 13.2.4, betreft het hier geen 

Lden jaargemiddelde, maar wel een berekening bij wind in de richting van de ontvanger (‘meewind’). 

Voor woningen te Lillo, die ten zuidwesten van het projectgebied ligt, kan een jaargemiddelde Lden-

waarde 1 tot 4 dB lager zijn dan de berekende waarde bij meewind. Ter hoogte van de woningen te 

Berendrecht geldt deze redenering niet, aangezien deze ten noordoosten van het projectgebied 

gelegen is en de meewind situatie voor dit gebied sterk overeenstemt met de meest voorkomende 

windrichting in België (zuidwest). 
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De bijdrage van Project One overschrijdt de standaardwaarde van Lden 50 dB(A) niet ter hoogte van 

woongebied. We plaatsen hierbij wel de kanttekening dat deze waarde wel kan overschreden worden 

als gevolg van het cumulatieve industriegeluid. Echter zoals blijkt uit de impact uitgedrukt in LA95, is de 

bijdrage van Project One op het totale omgevingsgeluid verwaarloosbaar (maximaal 0,2 dB(A)).  

 
Figuur 13-17: Indicatieve Lden-geluidscontouren in de exploitatiefase, inclusief 1 binnenschip en 1 zeeschip 

Project One voorziet verspreid over het projectgebied 4 fakkels. Het betreft 1 torenfakkel en 2 

grondfakkels (waarvan één dubbel uitgevoerd is).  

De grondfakkels zullen ingezet kunnen worden tijdens de opstart of shutdown van de ECR; de 

torenfakkel is enkel inzetbaar bij een onverwacht noodgeval, ter verzekering van de veiligheid op de 

site. Ze behoren dus niet tot het ‘normale’ productieproces van Project One.  

Onderstaande tabellen geven het omgevingsgeluid en de respectievelijke toename ervan als gevolg 

van de fakkels voor de twee immissiepunten in woongebied (Kazerneplein Lillo en Dorpsbeekstraat 

Berendrecht).  
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Tabel 13-21: Omgevingsgeluid tijdens exploitatiefase – continue bronnen ECR en ondersteunende infrastructuur 
+ ECR grondfakkel (in dB(A) (tijdens opstartfase ECR) 

Referentiepunt 
Huidig omgevingsgeluid 
(LA95) 

Lsp 

Lna-
Lvoor 

 LA95,1h 

Immissiepunt 3 

(Kazerneplein, Lillo) 
45 32,1 0,2 

Immissiepunt 4 

(Dorpsbeekstraat 129, 

Berendrecht) 

48 27,5 0,0 

 

Tabel 13-22: Omgevingsgeluid tijdens exploitatiefase – ECR torenfakkel (in dB(A) (tijdens calamiteit) 

Referentiepunt 
Huidig omgevingsgeluid 
(LA95) 

Lsp 

Lna-
Lvoor 

 LA95,1h 

Immissiepunt 3 

(Kazerneplein, Lillo) 
45 51,6 7,5 

Immissiepunt 4 

(Dorpsbeekstraat 129, 

Berendrecht) 

48 44,0 1,4 

 

Gedurende de opstartfase van de exploitatie met werking van een ECR-grondfakkel is de toename 

van het omgevingsgeluid verwaarloosbaar (< 1 dB(A)). 

Uit bovenstaande blijkt dat bij de uitzonderlijke werking van de ECR-torenfakkel een wijziging van het 

omgevingsgeluid te verwachten is van ca. 7 dB(A) ter hoogte van de woningen te Lillo. Dit kan vooral 

tijdens de avond- en nachtperiode dan ook erg hinderlijk zijn, maar vindt zoals eerder al gesteld 

slechts in uitzonderlijke gevallen plaats. Voor de woningen te Berendrecht beperkt de geluidswijziging 

zich tot minder dan 2 dB(A).   

Project One voorziet om de ECR-torenfakkel na de opstartfase uitsluitend voor noodgevallen te 

moeten gebruiken. De ECR-grondfakkels wordt voorzien om affakkelen via de torenfakkel te 

voorkomen bij een geplande opstart of stop van de ECR. Dit wordt besproken in § 3.4.11. 

Wegens het feit dat de torenfakkel slechts uitzonderlijk zal werken, wordt de impact ten aanzien van 

de woongebieden beoordeeld als beperkt negatief (-1).  

Het project voorziet verder maximaal 4 scheepsbewegingen per etmaal met een binnenschip of 

maximaal 2 met een binnenschip en 1 met een zeeschip. Dit is een toename van ca. 2% van de 

bewegingen van het huidig aantal binnenschepen en ca. 3,5% van het aantal zeeschepen, waardoor 

de wijziging van het geluidsniveau ruim kleiner zal zijn dan 1 dB en bijgevolg verwaarloosbaar (0).  

Inzake geluidsimpact werd het studiegebied beperkt tot 2 km rond het projectgebied, en omvat het 

dus enkel grondgebied Vlaanderen. In Nederland worden bijgevolg geen effecten verwacht. 

13.5.2.7 Licht 

Zowel de site als de installaties zelf zullen uit veiligheidsoogpunt verlicht worden. De ECR (d.i. de 

hoogste installatie, schouwen en fakkels niet meegerekend) bevindt zich op ca. 2 km van het 

woongebied van Berendrecht en ca. 1,5 km van Lillo. In de woonwijken is er door de dijken slechts 
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zeer beperkt zicht op het industriegebied (zie Hoofdstuk 12 Landschap). Aangezien de omgeving 

gekenmerkt wordt door een industriële omgeving met veel verlichtingsbronnen noodzakelijk voor het 

veilig en goed functioneren van de haven, gezien de vrij grote afstand van de hogere, verlichte 

installaties tot bewoning en de visuele afscherming van het woongebied ten opzichte van het 

industriegebied, wordt de impact inzake lichthinder tijdens de aanlegfase als verwaarloosbaar (0) 

beoordeeld. Belangrijk blijft wel dat door goede keuze en plaatsing van de verlichting enkel de site 

zelf wordt verlicht en niet de omgeving. In het hoofdstuk milderende maatregelen en aanbevelingen 

worden daarom enkele aanbevelingen inzake “goed verlichten” gegeven. Deze aanbevelingen gelden 

zowel voor de aanleg- als de exploitatiefase. 

Tijdens de exploitatiefase kunnen bij geplande opstart- en stilleghandelingen de grondfakkels gebruikt 

worden. Dit zal niet zichtbaar zijn vanuit de omliggende woonzones. Bij werking van de torenfakkel 

kan dit in de omliggende woonzones duidelijk zichtbaar zijn. De torenfakkel wordt echter uitsluitend bij 

noodsituaties en dus zeer uitzonderlijk gebruikt. De impact inzake lichthinder als gevolg van het 

gebruik van fakkels wordt eveneens beoordeeld als verwaarloosbaar (0).  

13.5.2.8 Legionella 

Op de site van Project One zullen koelsystemen voorzien worden voor de ECR en de stoomketels. 

Elk koelsysteem is een systeem met geforceerde koeling (multi cell koeltorens uitgerust met 

ventilatoren, waarin het water gekoeld wordt door contact met omgevingslucht). 

Door de aanwezigheid van open koelsystemen is het legionellabesluit (Besluit Vlaamse Regering van 

09/02/2007) van toepassing. Dit besluit bepaalt maatregelen tegen Legionella pneumophila ter 

voorkoming van de veteranenziekte. 

Volgens hogervermeld besluit dient Project One een beheersplan op te stellen dat een beschrijving 

van de installatie, een risicoanalyse en preventiemaatregelen omvat. Bij iedere wijziging van de 

installatie die een invloed kan hebben op de kans op ontwikkeling van Legionella en minstens om de 

vijf jaar wordt dit beheersplan geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. 

De koeltorens zullen overeenkomstig het beheersplan bemonsterd en geanalyseerd worden op de 

aanwezigheid van Legionella. Indien, uitzonderlijk, de grenswaarde van het besluit wordt 

overschreden, dan worden de nodige maatregelen genomen (reinigen, biocide41 toevoegen of 

verhogen) en opnieuw controles uitgevoerd. Deze maatregelen en controleacties zijn opgenomen in 

het Legionellabeheersplan. 

Er kan dan ook besloten worden dat mits toepassing van het beheersplan het risico voor besmetting 

met Legionella vanuit de koelsystemen verwaarloosbaar (0) is. 

13.6 Cumulatieve effecten 

13.6.1 Cumulatie benzeen- en butadieenblootstelling 

Zowel benzeen als butadieen werken in op het hematologisch systeem en kunnen leukemie 

veroorzaken.  

Het totale risico op leukemie ten gevolge de levenslange blootstelling aan de huidige 

achtergrondconcentraties van benzeen en butadieen in het studiegebied (woongebied) bedraagt naar 

schatting 2,8.10-5 of een kans van 1 op 37 765. Als gevolg van de emissies van Project One 

(exploitatiefase) zal dit risico ter hoogte van de meest belaste woongebied (Berendrecht) toenemen 

tot 2,84.10-5 of 1 op 35 239.  

 

41 Het gebruik van NaOCl als koelwaterbiocide wordt niet langer toegestaan. Hiervoor zullen er alternatieven onderzocht 
worden. Er wordt ingezet om in belangrijke mate organische/biodegradeerbare additieven (‘groene’ anti-scalents) te gebruiken. 
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Figuur 13-18: Bijkomend kankerrisico t.g.v. butadieen- en benzeenconcentratie in Berendrecht (worst case) voor 
(2.80E-05) en na (2.84 E-05, oranje) uitvoering van het project ten opzichte van een kans van 1.10-6, 1.10-5 en 
1.10-4 

 

Het extra kankerrisico als gevolg van de totale blootstelling aan benzeen en butadieen 

(achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Project One) ligt wel nog steeds veel dichter bij 1.10-6 dan 

bij 1.10-4. Het totale risico wordt door de bijdrage van het project nauwelijks beïnvloed.  

13.6.2 Kaaimuur 

Het Havenbedrijf Antwerpen voorziet de aanleg van een nieuwe kaaimuur. De bouw van deze 

kaaimuur, gelegen aan de (zuid)oostelijke zijde van het projectgebied, is reeds gestart in 2021 en de 

oplevering is voorzien in Q1 2024. 

De aanlegfase van de kaaimuur ter hoogte van het kanaaldok B2, tussen insteekdokken 1 en 2, zal 

mogelijk deels overlappen met de aanlegfase van Project One (vegetatieverwijdering, grondwerken, 

bouw van nieuwe installaties zoals productie-eenheden, tanks, los- en laadinstallaties,…).  

Tijdens de aanlegfase van beide projecten kunnen cumulatieve effecten inzake geluid en 

luchtemissies optreden.  

Zodra de bouw van de kaaimuur (deels) afgewerkt is, kan hij in gebruik genomen worden ten 

behoeve van de verdere aanlegwerken van Project One. De kaaimuur zal voor extra aanlegplaatsen 

zorgen en de aanvoer van materialen per schip bevorderen. In het MER voor de kaaimuur werd 

ingeschat dat de nieuwe kaaimuur voor een verhoging zal zorgen van het aantal schepen met ca. 1% 

ten opzichte van het totaal aantal schepen dat jaarlijks verwerkt wordt in de haven.  

Gezien de aard van de omgeving (havengebied, weinig bewoning) en het projectvoornemen wordt 

geen relevante wijziging in de uitstoot van gezondheidsbeïnvloedende emitters ter hoogte van 

kwetsbare zones (bv. woonzones) verwacht. 

Het specifiek geluidsdrukniveau ten gevolge van de aanleg van de nieuwe kaaimuur zal ter hoogte 

van Berendrecht en Lillo ca. 10 dB(A) lager liggen dan het huidige omgevingsgeluid. Er worden dan 
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ook geen relevante cumulatieve geluidseffecten verwacht in de periode dat beide werven gezamenlijk 

zouden worden uitgevoerd.  

13.7 Ontwikkelingscenario’s 

13.7.1 ECA 

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het Complex Project “Realisatie 

van extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen” (afgekort ECA). De 

doelstelling van het project is drieledig: extra containerbehandelingscapaciteit creëren, bijhorende 

industriële/logistieke terreinen ontwikkelen op het havenplatform en de aanleg van een multimodale 

ontsluiting tot op het hoofdverkeersnet. Op 31/01/2020 werd door de Vlaamse Regering het 

voorkeursbesluit genomen m.b.t. de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het 

Havengebied Antwerpen. Het Voorkeursbesluit werd aangevochten met een annulatieberoep bij de 

Raad van State. Hoewel nog geen arrest werd geveld, is het publiek gemaakt dat de Auditeur bij de 

Raad van State van oordeel is dat het voorkeursbesluit aangetast is door een onwettigheid en 

vernietigd moet worden. 

De realisatie van het complex project ECA zal, volgens het MER op planniveau, zorgen voor een 

bijkomende NOx-uitstoot, voornamelijk gelinkt aan de zeeschepen.  Deze uitstoot vindt plaats in een 

aantal zones verspreid over het havengebied, zowel op de linker- als rechteroever van de Schelde. 

Voor ECA zijn echter nog geen concrete vergunningsaanvragen ingediend. Het effect op de 

luchtkwaliteit van de concrete sub-projecten van ECA zal later geëvalueerd worden. 

De uitvoering van beide projecten (Project One en ECA) kan zorgen voor een relevante toename van 

de NOx-uitstoot in het havengebied. Dit is verder te evalueren binnen ECA van zodra concrete 

vergunningsaanvragen ingediend worden. 

Gelet op het relatief lokale effect van zeeschepen, zal het cumulatieve effect zich voornamelijk 

voordoen ter hoogte van de woongebieden in de onmiddellijke omgeving van het havengebied 

(Berendrecht, Lillo). Dit zou echter niet leiden tot een andere beoordeling (score) van Project One 

voor het aspect Mens-Gezondheid gezien hier reeds rekening gehouden wordt met een verstrenging 

omwille van de overschrijding van de gezondheidskundige advieswaarde.  

13.8 Milderende maatregelen 

13.8.1 Aanlegfase 

Vanuit de effectbeoordeling voor een beperkt gebied in Berendrecht (negatief (-2)) voor NO2 na 

verstrenging wegens het reeds overschrijden van de gezondheidskundige advieswaarde in de huidige 

situatie) zijn milderende maatregelen wenselijk voor deze parameter. Volgende maatregel werd reeds 

in het project geïntegreerd: 

• Het gebruik maken van voertuigen/machines van Stage IV of beter voor alle middelzware en 

zware voertuigen/machines (vanaf 56 tot 560 kW), wat overeenkomt met types van 2014 of jonger.  

• Ongeveer drie kwart van de ingezette voertuigen/machines behoort tot deze categorie.  

• Voor de lichtere types (onder 56 kW) is er weinig of geen verschil i.f.v. de ‘Stage’ van de 

machines. Deze zijn pas vanaf Stage V (types vanaf 2019-2020) aan strengere emissie-

eisen onderworpen. 

• Het gebruik van minder streng gereguleerde dieselgeneratoren van het zwaarste type (> 

560 kW) wordt uitgesloten. Er zal gewerkt worden met Stage IV machines of beter voor alle 

type machines, incl. de dieselgeneratoren (< 560 kW); 

• Het transport wordt waar mogelijk met schepen i.p.v. vrachtwagens gepland. Dit is het geval voor 

de meeste grondtransporten en voor de aanvoer van de grootste deelinstallaties (modules) en 

apparaten. 

Voor de aanbevelingen inzake lichthinder wordt verwezen naar § 13.8.2. 
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13.8.2 Exploitatiefase 

Vanuit de effectbeoordeling (negatief (-2) voor NO2, beperkt negatief (-1) voor benzeen, butadieen en 

PM10 en PM2,5) zijn milderende maatregelen wenselijk voor deze parameters.  

Voor NO2 werden emissiereducerende maatregelen geïntegreerd in het project. Deze worden 

beschreven in Hoofdstuk 7 Lucht. Op 8 schouwen wordt SCR De-NOx gaszuivering voorzien ter 

vermindering van de NOx-emissie. De emissies zullen als gevolg van het gebruik van SCR-DeNOx 

gaszuivering (technologie die veel verder gaat dan BBT) veel lager zijn dan de met de BBT 

geassocieerde emissieniveaus. De bijdrage van Project One afzonderlijk is dan ook beperkt, maar 

doordat de GAW in het grootste deel van het studiegebied reeds overschreden wordt als gevolg van 

andere bronnen (industrie, verkeer,...) is de eindbeoordeling van de NO2-bijdrage negatief (-2). 

Milderende maatregelen zijn daarom wenselijk. De mogelijkheden voor een verdere beperking van de 

emissies werden onderzocht in Hoofdstuk 7 Lucht (zie § 7.8.2). In principe kan de NOx-emissie 

verder beperkt worden door de katalysatorbedden van de SCR uit te breiden en/of met een grotere 

regelmaat te vervangen. De vooropgestelde concentratie (richtwaarde 25 mg/Nm³ met SCR) benadert 

echter de technische limieten van de SCR, waardoor er geen garanties zijn dat nog lagere emissies 

gerealiseerd zullen worden. Daarnaast blijkt dat de extra investeringskosten en operationele kosten 

(verhoogde drukval over de SCR-katalysator; vervanging van de katalysator, stilleggen van de 

productie, …) voor verdergaande maatregelen zeer hoog zijn ten opzichte van de gehanteerde 

eenheidsreductiekost van 8,6 EUR/kg NOx verwijderd.   

De negatieve beoordeling voor NO2 wordt onder meer bepaald door het feit dat ook zonder uitvoering 

van het project, de gezondheidskundige advieswaarde van 20 µg/m³ wordt overschreden. Als de 

gezondheidskundige advieswaarde wordt overschreden, kunnen effecten op de gezondheid optreden, 

maar dat zal niet steeds het geval zijn. Dit hangt namelijk ook af van de specifieke kenmerken van de 

betrokken populatie en andere omgevingsfactoren (waaronder milieufactoren).  

Voor benzeen en butadieen zijn de bijdragen als beperkt negatief (-1) te beschouwen. Dit is het 

gevolg van het feit dat het in de huidige omstandigheden het verwaarloosbaar risiconiveau reeds 

wordt overschreden. Het risico van de blootstelling aan de omgevingsconcentraties zijn zowel in de 

huidige als geplande toestand niet verwaarloosbaar, maar kunnen aanvaardbaar zijn mits 

maatschappelijke afweging. 

Milderende maatregelen zijn gezien de beoordeling wenselijk. Er dient gestreefd naar een zo laag 

mogelijke emissie volgens het ALARA principe. Er zijn reeds maatregelen in het project geïntegreerd 

die de emissies van vluchtige organische stoffen beperken (zie Hoofdstuk 7 Lucht).  

Voor PM10 en PM2,5 zijn de effecten beperkt negatief (-1). Op beide scores is reeds een verzwaring 

toegepast wegens het reeds overschrijden van de gezondheidskundige advieswaarde in de huidige 

situatie. Milderende maatregelen zijn wenselijk.  

De stofemissies zijn hoofdzakelijk afkomstig van de decokingprocessen, aangezien er enkel 

gasvormige brandstof wordt gebruikt. Er worden maatregelen geïntegreerd in het project om deze 

emissies te beperken (zie § 7.8.1). Zo worden de decoking-emissies van de ECR beperkt door een 

stofverwijdering met cyclonen.  

De werking van de ECR-torenfakkel kan geluidshinder veroorzaken, vooral in Lillo. Wegens het feit 

dat de fakkel echter enkel in noodsituaties zal werken, wordt de impact ten aanzien de woongebieden 

beoordeeld als beperkt negatief (-1). Als (projectgeïntegreerde) maatregel worden ook ECR 

grondfakkels voorzien die de restgasstromen opvangen bij het gepland opstarten en stilleggen. 

Hierdoor zal de torenfakkel slechts uitzonderlijk en enkel bij noodsituaties ingezet moeten worden.  

Daarnaast zal IOB actief communiceren met de omwonenden over geplande activiteiten (bv. grote 

onderhoudsactiviteiten, …) die hinder zouden kunnen veroorzaken (tijdstip, duur, aard van de hinder 

en reden) en desgevallend na incidenten over de oorzaak, de eventuele gevolgen en de genomen 

maatregelen. IOB zal hiervoor aansluiten bij de bestaande initiatieven (adviesraad haven Antwerpen). 
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IOB zal ook een informatieve website opzetten voor de omwonenden met een formulier om vragen te 

stellen, en up-to-date informatie. 

Zowel voor de aanlegfase als voor de exploitatiefase wordt aanbevolen de verlichting van hoge 

structuren waar mogelijk te beperken en de principes van goed verlichten toe te passen: 

• Respecteren van de 20°-regel; 

• Volledig vermijden van een rechtstreekse opwaartse lichtstroom door het principe van de 

neerwaartse lichtstroom; 

• Beperken van weerkaatst opwaarts licht via het principe van het minimum doelgebied en het 

principe van de minimum luminantie met maximale uniformiteit. 

 
Figuur 13-19 Voorstelling tips om lichthinder te verminderen 

13.9 Besluit 

In deze discipline werd de impact van NO2, fijn stof (PM10 en PM2,5), benzeen, butadieen, licht, geluid 

en Legionella geselecteerd als mogelijk relevante stressoren tijdens de exploitatiefase. Tijdens de 

aanlegfase zijn enkel NO2, licht en geluid mogelijk relevant. 

De geluidsimpact tijdens de aanlegfase ter hoogte van de dichtst bij gelegen woningen in Lillo en 

Berendrecht wordt beoordeeld als verwaarloosbaar (0) 

De actuele NO2-concentratie is in de omgeving van de haven van Antwerpen vaak hoger dan de 

gezondheidskundige advieswaarde. De toename van de blootstelling als gevolg van Project One 

tijdens de aanlegfase is beperkt voor Berendrecht en voor Lillo en Doel verwaarloosbaar.  Maar 

rekening houdende met de aanwezige achtergrondwaarden, wordt de impact van NO2 tijdens de 

aanlegfase daarom beoordeeld als negatief (-2) voor een deel van Berendrecht. In de rest van 

Berendrecht en in Lillo en Doel is de impact beperkt negatief (-1). Elders is de impact 

verwaarloosbaar (0). 

Zoals hoger vermeld, wordt de gezondheidskundige advieswaarde voor NO2 in de omgeving van de 

haven van Antwerpen actueel reeds overschreden. De impact van Project One wordt daarom ook 

voor de exploitatiefase strenger beoordeeld dan wanneer dit niet het geval zou zijn geweest. De 

toename van de blootstelling als gevolg van Project One tijdens de exploitatiefase is beperkt voor 

Berendrecht en voor andere woonzones verwaarloosbaar.  Maar rekening houdende met de 

aanwezige achtergrondwaarden, wordt de impact van NO2 tijdens de exploitatiefase in een deel van 

Berendrecht en Zandvliet beoordeeld als negatief (-2). In de rest van Berendrecht, Zandvliet en Lillo, 
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de kern van Doel, en een deel van Beveren en Stabroek is de impact beperkt negatief (-1). In 

Nederland is de impact verwaarloosbaar (0). 

Voor NO2 werden verregaande emissiereducerende maatregelen geïntegreerd in het project. Deze 

worden beschreven in het Hoofdstuk 7 Lucht. In dit hoofdstuk worden ook de mogelijkheden voor een 

nog verdere beperking van de emissies geëvalueerd. Hierin wordt besloten dat de mogelijkheden om 

de NOx-emissies verder te beperken, stuit op technische limieten, waarbij de hoge kosten die ermee 

gepaard gaan zich slechts zouden vertalen in een beperkte reductie van de NOx-emissie. Deze 

maatregelen worden dan ook niet als BBT beschouwd. 

Er dient in dit kader eveneens gewezen op de wetenschappelijke onzekerheid met betrekking tot de 

gezondheidseffecten van langetermijnblootstelling aan lage NO2-concentraties. Echter de keuze van 

de gezondheidskundige advieswaarde weegt zwaar door in de evaluatie. De gezondheidskundige 

advieswaarde van 20 µg/m³ voor chronische blootstelling werd door VITO geselecteerd voor gebruik 

in MER-studies. De WHO hanteert echter een advieswaarde van 40 µg/m³ als jaargemiddelde. Indien 

deze waarde zou worden gehanteerd, zou de jaargemiddelde bijdrage van Project One ter hoogte 

van woongebied volgens het MER-beoordelingskader als verwaarloosbaar (0) worden beoordeeld. 

De actuele achtergrondconcentraties van benzeen en butadieen zijn in het volledige studiegebied 

geassocieerd met een bijkomend kankerrisico dat niet gezondheidskundig verwaarloosbaar is. Voor 

deze stoffen zijn de bijdragen van Project One tijdens de exploitatiefase op zich vrijwel 

verwaarloosbaar. Rekening houdend met de reeds bestaande achtergrondwaarden is het effect als 

beperkt negatief (-1) te beschouwen in Lillo en Berendrecht. Er dient voor deze carcinogene stoffen 

gestreefd te worden naar een zo laag mogelijke immissie (as low as reasonably achievable, 'zo laag 

als redelijkerwijze haalbaar is'). De fugitieve emissies werden ingeschat aan de hand van de 

ondergrens van de bestaande emissiefactoren voor de sector in Europa. Er zal dan ook gebruik 

gemaakt worden van de meest recente technologie en technieken om fugitieve emissies te beperken, 

wat tot lagere emissies zal leiden dan reeds bestaande installaties. De emissies zullen worden 

opgevolgd door een LDAR42 systeem conform de VLAREM-regelgeving. Dit laat toe lekken tijdig te 

detecteren en te herstellen. 

Voor PM10 is de impact maximaal ter hoogte van een deel van Berendrecht, waar de impact als 

beperkt negatief (-1) wordt beoordeeld. Worst case is de PM2,5 bijdrage dezelfde als deze van PM10. 

In dat geval is de impact te Berendrecht en een deel van Zandvliet eveneens te beoordelen als 

beperkt negatief (-1). De negatieve beoordeling is het gevolg van het overschrijden van de 

gezondheidskundige advieswaarde voor beide parameters. Buiten deze gebieden is de bijdrage voor 

beide parameters verwaarloosbaar (0).  

De toename van het geluid van de continue bronnen in de exploitatiefase ter hoogte van het meest 

nabijgelegen woongebied is verwaarloosbaar (0). Dit zal dan ook niet leiden tot hinder of 

gezondheidseffecten. De werking van de torenfakkel kan wel hinder veroorzaken, vooral in Lillo. 

Wegens het feit dat de fakkel echter uitsluitend in noodsituaties en dus uitzonderlijk zal werken, wordt 

de impact ten aanzien van de woongebieden beoordeeld als beperkt negatief (-1). De geluidsimpact 

van de grondfakkels ter hoogte van de woongebieden is verwaarloosbaar (0). Ook de impact van het 

bijkomend scheepsverkeer (gemiddeld 4 per etmaal) is verwaarloosbaar (0).  

Op de site van Project One zullen koelsystemen voorzien worden waar een risico bestaat op het 

vrijkomen van legionellabacteriën. IOB zal een beheersplan opstellen dat een beschrijving van de 

installatie, een risicoanalyse en preventiemaatregelen omvat. Er kan besloten worden dat mits 

toepassing van het beheersplan het risico voor besmetting met legionellabacteriën vanuit de 

koelsystemen verwaarloosbaar (0) is. 

De effecten van lichthinder tijdens de aanleg- en exploitatiefase worden verwaarloosbaar (0) geacht. 

Er wordt evenwel aanbevolen om de principes van goed verlichten toe te passen. 

 

42 Leak Detection And Repair 
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14 KLIMAAT 

14.1 Methodologie 

14.1.1 Afbakening studiegebied 

In het Hoofdstuk Klimaat wordt zowel het aspect klimaatimpact (koolstofbalans; impact project op 

klimaatverandering) als het aspect klimaatadaptatie (impact klimaatverandering op project) 

bestudeerd. 

Het klimaat is een globaal gegeven en de afbakening van een studiegebied is dan ook niet evident: 

• Voor het aspect klimaatimpact wordt het studiegebied afgebakend op globaal niveau; 

• Voor het aspect klimaatadaptatie wordt het studiegebied afgebakend als het projectgebied en zijn 

ruimere omgeving, begrensd door de Schelde ten westen, het Kanaaldok ten oosten, en door de 

bedrijven ten noorden en ten zuiden. 

14.1.2 Beschrijving referentiesituatie 

In eerste instantie wordt een overzicht gegeven van de beschikbare klimaatscenario’s voor 

Vlaanderen in de referentiesituatie. Op basis van deze klimaatscenario’s, worden de verwachte 

klimaatveranderingen voor deze contreien geschetst. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van 

het Europees en Vlaams klimaatbeleid. Dit omdat er bij de effectbeschrijving vervolgens wordt 

getoetst aan het vermelde beleid als actueel na te streven referentie.  

14.1.3 Effectbeschrijving en effectbeoordeling 

Er is heden geen beoordelingskader en evenmin zijn er concrete beoordelingscriteria voor de 

discipline Klimaat in MER’s, waardoor er als dusdanig geen significantieniveau kan worden 

toegekend aan de beschouwde effectgroepen. De effectgroepen worden vervolgens getoetst aan het 

Europees en Vlaams beleid inzake klimaat. 

14.1.3.1 Aanlegfase 

In het kader van de aanlegfase, met name de werken van terreinvoorbereiding en de werken van 

constructie, zal voor volgende effectgroepen een koolstofbalans worden opgesteld: 

• Emissies wijziging in landgebruik: verwijderen van vegetatie, afgraven van de bovenste 

bodemlaag en boscompensatie: de hoeveelheid koolstof die opgeslagen is in de biomassa en in 

de bodem, de CO2-opslagcapaciteit van het projectgebied in zijn huidige toestand en de CO2-

opslagcapaciteit van de juridisch verplichte boscompensatie, zullen becijferd worden in een 

koolstofbalans. Ook wordt er een mogelijk mitigatiescenario doorgerekend om de koolstofverliezen 

ten gevolge van de wijziging in landgebruik te beperken, met name de conversie van een deel van 

het geoogste hout naar houtpanelen. 

• Emissies houtafvoer en af- en aanvoer grond: op basis van de geschatte verkeersgeneratie, de 

afvoertrajecten en de vervoersmiddelen zal een inschatting worden gemaakt van de CO2-uitstoot 

van dit transport. 

• Emissies werfactiviteiten: kwantitatieve berekening van de CO2-uitstoot van het brandstofverbruik 

van de werfmachines, het transport van materialen en het woon-werkverkeer van werfpersoneel. 

De verwarming van de werfketens wordt geacht een verwaarloosbare bijdrage te hebben op de 

koolstofbalans van de aanlegfase en wordt daarom niet afzonderlijk begroot. 
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• Emissies materialengebruik – de winning en productie van bouwmaterialen genereren een milieu-

impact. De CO2-emissies zullen worden begroot met de emissiefactoren die terug te vinden zijn in 

beschikbare literatuur, op basis van een inschatting van de hoeveelheden van beton en staal, die 

als belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies worden beschouwd voor de bouw van Project 

One.  

14.1.3.2 Exploitatiefase 

Voor de effectbespreking van de exploitatiefase van de ECR en ondersteunende infrastructuur zullen 

de volgende effectgroepen besproken worden:  

• Koolstofbalans: 

• Procesgerelateerde emissies van de ECR en ondersteunende infrastructuur: 

• Koolstofbalans voor toets aan EU-ETS benchmark (European Emissions Trading System of 

EU-ETS):  

• Voor de procesgerelateerde CO2-equivalente emissies en de toets aan de EU-ETS 

product benchmark, wordt gebruik gemaakt van de berekende koolstofbalans. Voor de 

energiebesparende maatregelen die toegepast worden in de industriële installaties van 

Project One, wordt gebruik gemaakt van energiestudies uitgevoerd door IOB en PDC. 

De impact van Project One op de aanscherping van de EU-ETS benchmark wordt 

getoond. Ook wordt berekend wat de mogelijke impact is van Project One op de CO2-

voetafdruk van de INEOS-groep. 

• Reductie van indirecte emissies door import groene stroom:  

• De aankoop van groene stroom betekent een eliminatie van de indirecte emissies 

gepaard met de import (aankoop) van elektriciteit. De impact op de koolstofbalans van 

de ECR en ondersteunende infrastructuur wordt getoond. 

• Toekomstperspectieven: INEOS-groep heeft zich verbonden tot het behalen van de EU 

klimaat- en energiedoelstellingen voor 2050 en de netto CO2-emissies tot nul te herleiden. 

Project One is ontworpen met het oog op net zero CO2emissies en beoogt de eerste CO2 

neutrale kraker te zijn in Europa die een rol zal kunnen spelen in de duurzame industriële 

toekomst van Antwerpen. Project One is er op heden van overtuigd dat het haalbaar is dit 

traject af te leggen in 10 jaar vanaf de opstart van de kraker. Voor elk van de 

toekomstperspectieven wordt de impact op de koolstofbalans van de ECR en 

ondersteunende infrastructuur en de bijhorende technologie- en ruimtevereisten besproken: 

• Post-combustion reductie van directe emissies door CO2-captatie: de bespreking van de 

impact op de koolstofbalans gebeurt op basis van een energiestudie uitgevoerd door 

PDC. 

• Pre-combustion reductie van directe emissies door 100%-groen en / of blauw H2-gehalte 

in stookgas. 

• Pre-combustion reductie van directe emissies door gedeeltelijke groene elektrificatie van 

de fornuizen in combinatie met 100% groen en / of blauw H2-gehalte in stookgas. 

• Emissies administratief gebouw: de bronnen van CO2-emissies van het administratief gebouw 

worden beschreven aan de hand van een uitgevoerde energiestudie door het 

architectenbureau. 

• Emissies woon-werkverkeer werknemers van Project One, transport grondstoffen en producten 

van Project One: kwalitatieve beschrijving van de bronnen van CO2-uitstoot en waar relevant 

en mogelijk een kwantitatieve berekening van de CO2-uitstoot. 

• Klimaatadaptatie: 

• Wateroverlast, watervoorzieningen, klimaatrobuustheid industriële installaties en hittestress: de 

gevolgen van de klimaatverandering kunnen een effect hebben op het projectgebied zelf. Deze 

effecten zullen (semi-)kwantitatief beschreven worden, onder meer op basis van het kaart- en 

cijfermateriaal op het Klimaatportaal Vlaanderen van VMM, de waterbalans voor het project en 

de oppervlakte verhardingen in het projectgebied.  



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

14-3 

 

14.1.3.3 Life Cycle Thinking 

In het klimaathoofdstuk wordt Life Cycle Thinking toegepast op Project One, met focus op het gebruik 

van grondstoffen en producten, op- en afwaarts van Project One. Project One zal ethyleen op de 

markt brengen. Een project-MER, zoals Europees en Vlaams bepaald, handelt over de effecten van 

een project en niet over deze van een product. Vandaar dat in het hoofdstuk van Life Cycle Thinking, 

de klimaateffecten die optreden gedurende de levenscyclus van het eindproduct ethyleen – opwaarts 

en afwaarts van Project One – besproken zullen worden op een kwalitatieve manier. Het toepassen 

van Life Cycle Thinking is heel waardevol, gezien productie en consumptie elkaar beïnvloeden door 

de realiteit van complexe aan elkaar gelinkte waardeketens. 

Het doel van dit hoofdstuk (§ 14.5) is om de belangrijkste broeikasgasemissies van het eindproduct in 

de volledige levenscyclus aan te geven, en te duiden waar zich de belangrijkste uitdagingen bevinden 

op vlak van efficiënt gebruik van grondstoffen en producten, in lijn met het Europees en Vlaams 

klimaatbeleid.  

14.2 Referentiesituatie 

14.2.1 Klimaatscenario’s en verwachte klimaatveranderingen 

14.2.1.1 Klimaatscenario’s en onzekerheden1 

De klimaatscenario’s voor Vlaanderen zijn gebaseerd op berekeningen uit: 

• wereldwijde klimaatmodellen 

• regionale (Europese) en lokale (Belgische) klimaatmodellen 

• meerdere mondiale RCP-scenario’s 

RCP staat voor Representative Concentration Pathways. Deze scenario’s houden rekening met de 

verschillende ambitieniveaus van het mondiale klimaatbeleid. Zo zijn er scenario’s waarbij men 

uitgaat van weinig maatregelen en weinig technologische doorbraken tot scenario’s met een zeer 

ambitieus klimaatbeleid. In Vlaanderen wordt gewerkt met drie varianten – een laag (L), midden (M) 

en hoog scenario (H) – om de bestaande onzekerheden in de klimaatmodellen en RCP-scenario’s zo 

goed mogelijk te omvatten. 

Wanneer we alle huidig beschikbare klimaatmodelresultaten die relevant zijn voor Vlaanderen op een 

rij zetten, komt het hoog-impactscenario overeen met de bovengrens van het 95%-

betrouwbaarheidsinterval berekend op basis van het ganse bereik aan klimaatmodelprojecties voor 

België: 95% van die resultaten geven een lagere inschatting van klimaatverandering en 5% een nog 

hogere. Het gehanteerde hoog-impactscenario komt overeen met het internationaal gehanteerde 

RCP8.5 broeikasgasscenario. De lage variant geeft de ondergrens aan van het 95%-

betrouwbaarheidsinterval en schetst een optimistische klimaatprojectie. Het midden klimaatscenario 

komt overeen met de mediaan (of de middelste) van alle klimaatmodelprojecties. 

Het hoog-impact klimaatscenario betreft een ’business-as-usual’-scenario inzake wereldwijde uitstoot 

en concentraties aan broeikasgassen, waarbij het huidige uitstootpad blijft aanhouden en de mens er 

niet in slaagt de komende decennia de weg naar een mondiale, koolstofarme economie in te slaan. 

  

 

1 Bron: Klimaatportaal VMM 
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Het hoog-impactscenario houdt rekening met een wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging tussen 

de 3,2 en 5,4 °C tegen 2100, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De werkelijke 

klimaatverandering zal met hoge waarschijnlijkheid gelegen zijn tussen het huidige klimaat en wat het 

hoog-impactscenario aangeeft. Dat kan nu al gezien worden in de evoluties en zal zich de komende 

decennia geleidelijk aan verderzetten. 

 
Figuur 14-1: CO2-uitstoot volgens de RCP-scenario's (kleuren) en de werkelijke uitstoot (zwart) (Bron: 
Klimaatportaal VMM) 

 

Wat uiteindelijk het effectieve klimaat zal zijn in 2100 is sterk afhankelijk van de mondiale uitstoot aan 

broeikasgassen in de komende decennia. Inspanningen wereldwijd hebben hier een sterke invloed 

op. Maar wanneer Vlaanderen wil anticiperen op de mogelijke klimaatverandering, biedt het hoog-

impactscenario – dat niet langer uit te sluiten is – een goed referentiekader om onze regio meer 

weerbaar en klimaatbestendig te maken. 

14.2.1.2 Verwachte klimaatveranderingen2 

Om de specifieke kwetsbaarheid van Project One ten aanzien van klimaatwijzigingen te kunnen 

inschatten, wordt hieronder een overzicht gegeven van de verwachte klimaatveranderingen in 

Vlaanderen, dit op basis van de verschillende klimaatscenario’s voor Vlaanderen: 

• Een warmer klimaat: alle vooruitzichten van VMM (2015) tonen een stijging van zowel de 

jaargemiddelde temperatuur (van +0,3°C (L) tot +3,6°C (H) tegen 2050 t.o.v. het jaar 2000) als de 

seizoenstemperaturen (van 0,4°C (L) tot +3,1°C (H) in de winter en van +0,1°C (L) tot +4,5°C (H) 

in de zomer tegen 2050 t.o.v. het jaar 2000); 

• Verandering seizoensgebonden neerslag: een verandering van -26% (L) tot +9% (H) in 2050 in de 

zomer t.o.v. het jaar 2000 en een verandering van -0,6% (L) tot +19% (H) in 2050 in de winter 

t.o.v. het jaar 2000; 

• Meer periodes van intense regen in de winter en zware onweersbuien in de zomer, waardoor het 

risico op overstromingen toeneemt; 

 

2 Bronnen: klimaat.be en MIRA Klimaatrapport 2015 VMM 
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• Vaker hittegolven in de zomer; 

• Lagere rivierdebieten in de zomer door de afnemende zomerneerslag gecombineerd met een 

grotere verdamping, waardoor risico’s op watertekorten ontstaan. Doorrekeningen van de 

klimaatscenario’s voor Vlaanderen wijzen voor alle bestudeerde stroomgebieden op een 

toekomstige daling van de laagwaterafvoeren langs de waterlopen; 

• Naast de wijzigende overstromingsrisico’s zullen de veranderende waterhoogte langs de kust 

enerzijds, en de veranderende bovendebieten anderzijds, tot veranderingen leiden in de 

zoutconcentraties en ook van de grens tussen zout en zoet water. Zowel langs de kust als in het 

binnenland kan dit leiden tot veranderingen in de habitats. Er worden ook fysiologische effecten 

voor bepaalde dier- en plantengroepen verwacht die op hun beurt gevolgen kunnen hebben voor 

de voedselketen van ecosystemen; 

• Een verwachte stijging van het zeeniveau aan de Belgische kust; 

• De zeespiegelstijging en de verhoging van de stormopzet verhogen niet enkel de 

overstromingsrisico’s langs de Belgische kust, maar ook de risico’s langs de rivieren die 

verbonden zijn met de Noordzee. Dit is o.a. het geval langs het Schelde-estuarium, waarlangs het 

projectgebied gelegen is. De overstromingscondities in dergelijke gebieden worden bovendien 

bepaald door een samenspel van de randvoorwaarden in de op- en afwaartse gebieden. Vooral bij 

sterke noordwestenwind kan een extreme stormopzet voorkomen in combinatie met hevige 

neerslag in het binnenland, wat tot nog sterkere toenames van de waterhoogtes en de 

overstromende debieten kan leiden. 

14.2.2 Europees en Vlaams klimaatbeleid 

Het Europees en Vlaams klimaatbeleid is toegespitst op tijdshorizonnen 2030 en 2050, hieronder 

afzonderlijk beschreven. 

14.2.2.1 Horizon 2030 

In het verlengde van de Europese Green Deal om tegen 2050 de eerste klimaatneutrale economie te 

worden (zie § 14.2.2.2.2), werd een ambitieuzere doelstelling voor 2030 vooropgesteld. Op 24 juni 

2021 werd de nieuwe Europese klimaatwet bekrachtigd in het Europees Parlement. Deze wet 

verhoogt de EU-doelstelling voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 

van 40 % naar minstens 55 % in vergelijking met het niveau van 1990. Daarnaast zal een aankomend 

voorstel van de Commissie voor een LULUCF-verordening (Land Use, Land Use Change and 

Forestry), die broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik 

en bosbouw zal reguleren, zorgen voor meer EU-koolstofputten en zal daardoor de 2030-doelstelling 

van de EU oplopen naar 57 %., die broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw zal reguleren, zorgen voor meer EU-koolstofputten en zal 

daardoor de 2030-doelstelling van de EU oplopen naar 57 %. 

De Europese klimaatwet wordt naar verwachting op korte termijn door de Raad goedgekeurd. 

Vervolgens verschijnt deze in de vorm van een verordening in het Publicatieblad en treedt 20 dagen 

nadien in werking. De Commissie is van plan om een aantal voorstellen te presenteren die het de EU 

mogelijk maken om de ambitieuze doelstelling voor 2030 te halen. Zo moet de beoogde 

emissiereductie verdeeld worden tussen een doelstelling voor de ETS-sectoren (sectoren onder het 

European Emissions Trading System of EU-ETS) en een doelstelling voor niet-ETS sectoren. Andere 

voorstellen die op tafel liggen zijn onder meer een herziening van de Richtlijnen over Hernieuwbare 

Energie, Energie-Efficiëntie en een zogenaamd mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, ook 

wel een CO2-grensbelasting genoemd. Het geheel zal leiden tot een grote hervorming van de 

Europese klimaat- en energiebeleidsarchitectuur.  

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 

definitief goed. Met dit plan engageert Vlaanderen zich voor de volgende doelstellingen:  

  

https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_nl
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• Broeikasgasreductie in de niet-ETS sectoren: -35% BKG-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2005 

• LULUCF-sector: voor de periode 2021-2030 voldoen aan de “no-debit rule” 

• Energiebesparing (artikel 7 van de energie-efficiëntierichtlijn): 84,062 TWh 

• Hernieuwbare energie: 28 512 GWh in 2030 

De Europese klimaatwet bevat nog geen concrete doelstellingen voor Vlaanderen voor 2030, maar 

zal wel een grote impact hebben. Zo zal er een strengere doelstelling gelden voor het ETS en zal ook 

de Vlaamse doelstelling voor niet-ETS sectoren naar alle waarschijnlijkheid verder verstrengd moeten 

worden. De concrete cijfers zijn hiervoor echter nog niet bekend. 

Project One behoort tot de ETS-sector en is onderhevig aan het EU-ETS systeem, dat hieronder 

wordt beschreven. Omwille van de geplande vegetatieverwijdering en de wijziging van het 

landgebruik in Project One, worden hieronder de beleidslijnen beschreven voor de LULUCF-sector. 

14.2.2.1.1 ETS voor industriële installaties 

EU-ETS systeem 

Sinds 1 januari 2005 heeft de Europese Unie een systeem van emissiehandel (EU-ETS) voor 

industriële installaties. Het systeem is van toepassing op grote installaties (met een thermische input 

van meer dan 20 MW), o.a. actief in de industrie, de elektriciteitsproductie en de luchtvaart. Het ETS 

beslaat meer dan 11 000 installaties en zo’n 45 % van de Europese CO2-uitstoot. 

Het principe van het EU-ETS systeem is als volgt3: 

• Bij emissiehandel onder een absoluut emissieplafond ("cap-and-trade") wordt voor een aantal 

sectoren en installaties een jaarlijks emissieplafond vastgelegd. Door een absolute grens te stellen 

aan de emissies en hieraan emissierechten te verbinden, wordt er een schaars goed gecreëerd 

dat ook een economische waarde heeft. Een emissierecht vertegenwoordigt in het EU-ETS het 

recht om één ton aan CO2 uit te stoten. Het verhandelen van emissierechten moet ertoe leiden dat 

de emissiereducties worden gerealiseerd met zo min mogelijk kosten voor het bedrijfsleven. Het 

idee is om emissiereducties te laten plaatsvinden daar waar zij het goedkoopst zijn en via handel 

de totaalprijs van het klimaatbeleid te minimaliseren. Op het moment van schrijven van dit 

hoofdstuk (midden juni 2021) bedraagt de prijs ca. 54 euro/tonCO2. 

• Een deel van de emissierechten wordt rechtstreeks aan de operatoren van de installaties 

toegewezen en een deel wordt geveild. Sinds 2013 worden er geharmoniseerde toewijzingsregels 

voor de ganse EU toegepast (voor 2013 verliep de toewijzing nog via de lidstaten). Het aandeel 

gratis toegewezen emissierechten daalde elk jaar, tot 30% in 2020. Daarnaast wordt een 

toewijzingsreserve vastgesteld voor nieuwkomers (en voor de uitbreiding van bestaande 

installaties). Het mechanisme voor de toewijzing van gratis emissierechten aan installaties wordt 

hieronder beschreven. 

• Jaarlijks worden de emissierapporten per installatie geverifieerd, eerst door onafhankelijke 

verificateurs en vervolgens door de bevoegde Belgische autoriteiten. 

• Er is geen sprake van een maximum emissie per installatie. De exploitanten moeten jaarlijks 

evenveel rechten inleveren als ze werkelijk uitgestoten hebben. 

• De emissierechten en de transacties met die rechten worden geregistreerd in het Europees 

register voor broeikasgassen. 

• De inkomsten uit de veiling van ETS-emissierechten bedroegen in 2019 meer dan 14 miljard euro. 

De lidstaten hebben in 2019 in totaal 77% van deze inkomsten besteed aan (of bestemd voor) 

specifieke klimaat- en energiegerelateerde doelstellingen4. 

  

 

3 Bron: klimaat.be 
4 Bron: Brussel, 18.11.2020. COM(2020) 740 final. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad. 
Verslag over de werking van de Europese koolstofmarkt. 

https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/BE/index.xhtml
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/BE/index.xhtml
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• Onder de EU-ETS-richtlijn voor fase 4 van het EU-ETS systeem (2021-2030), werden er 2 nieuwe 

fondsen opgericht om energie-intensieve industriesectoren en de energiesector te steunen voor de 

transitie naar een koolstofarme economie: 

• Het innovatiefonds zal steun verlenen voor de initiële marktontwikkeling en demonstratie, op 

commerciële schaal, van innoverende technologieën en baanbrekende innovatie in EU-ETS-

sectoren, met onder meer aandacht voor innoverende hernieuwbare energiebronnen, energie-

intensieve industrieën, koolstofafvang, -gebruik en opslag, energieopslag, evenals 

vervangende producten en sectoroverschrijdende projecten. 

• Het moderniseringsfonds zal investeringen in de modernisering van de energiesector en de 

bredere energiesystemen ondersteunen in tien lidstaten met lagere inkomens. 

 

Regels van toewijzing van gratis emissierechten aan de industrie5 

Fase 4 van het EU-ETS systeem loopt van 2021 tot 2030. De regels voor gratis toewijzing van 

emissierechten werden gewijzigd in fase 4 ten opzichte van de voorgaande fase 3 (2013-2020), opdat 

de kans dat de hoeveelheid gratis emissierechten even hoog is als in fase 3, quasi nihil zou zijn. Net 

als in fase 3, wordt de gratis toewijzing van emissierechten berekend o.b.v. een (historisch) 

activiteitsniveau, een benchmarkwaarde, en de blootstelling aan het koolstoflekkage-risico (in 

bepaalde sectoren is er een risico op het verplaatsen van de activiteiten naar buiten de EU), met een 

aantal wijzigingen: 

• Activiteitsniveau: er zijn maatregelen genomen om te zorgen voor een betere afstemming tussen 

evoluties in het activiteitsniveau enerzijds en de toewijzing anderzijds. Ten eerste wordt de 

handelsperiode 2021-2030 opgesplitst in twee vijfjarige toewijzingsperiodes (2021-2025 en 2026-

2030) met elk hun eigen referentieperiode. Ten tweede zal binnen elke toewijzingsperiode de 

toewijzing sneller aangepast worden wanneer de activiteit wijzigt t.o.v. de historische 

referentieperiode; 

• Benchmarks: 

• De benchmarkwaarden belonen de meest efficiënte installaties in elke sector. Deze 

benchmarkwaarden voor broeikasgasemissies werden voor elk product ontwikkeld, waar 

mogelijk. Een productbenchmark is gebaseerd op de gemiddelde broeikasgasemissies van de 

10% best presterende installaties die het beschouwde product in de EU en de EER-EVA-

landen6 produceren. De benchmarks zijn gebaseerd op het principe "één product = één 

benchmark". Dit betekent dat de methodologie niet varieert naargelang van de gebruikte 

technologie of brandstof, de omvang van een installatie of de geografische ligging ervan. 

• Installaties die aan de benchmarks voldoen en daarom tot de meest efficiënte installaties in de 

EU behoren, krijgen in principe alle emissierechten gratis toegewezen die nodig zijn om hun 

emissies te dekken. Installaties die niet aan de benchmarks voldoen zullen minder 

emissierechten krijgen dan nodig, waardoor één van of een combinatie van de volgende 

maatregelen moeten worden genomen:  

• Implementeren van emissie-reducerende maatregelen; 

• Kopen van aanvullende rechten of kredieten om de emissies te dekken. 

• De benchmarkwaardes worden per toewijzingsperiode aangescherpt o.b.v. de geobserveerde 

verbetering in broeikasgasintensiteit in de 10% meest efficiënte installaties. De huidige 

benchmarks zijn gepubliceerd in de Uitvoeringsverordening van de Commissie op 12 maart 

20217. Voor Project One is de benchmark voor stoomkraken van toepassing. 

• Aangezien de gevraagde emissierechten voor alle industriële installaties in de EU de totale 

beschikbare hoeveelheid aan gratis emissierechten overschrijden, worden de emissierechten 

per installatie voor alle installaties met hetzelfde percentage verlaagd. Dit is de sector-

 

5 Bron: energiesparen.be 
6 De Europese Economische Ruimte is tot stand gekomen na een akkoord tussen de Europese Unie en de Europese 
Vrijhandels Associatie (EVA) (zonder Zwitserland). Doel van de EVA is bevordering van de vrije handel tussen lidstaten. Tot de 
EVA behoren Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. 
7 Uitvoeringsverordening van de Commissie van 12 maart 2021 tot vaststelling van herziene benchmarkwaarden voor de 

kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode van 2021 tot en met 2025 overeenkomstig artikel 10 bis, lid 2, van 

Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad. 
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overschrijdende correctiefactor die vanaf 2013 werd toegepast. In 2013 bedroeg de 

correctiefactor ongeveer 11%. Aangezien de hoeveelheid gratis emissierechten elk jaar 

afneemt, neemt de correctiefactor elk jaar toe. In 2020 bedroeg de correctiefactor ongeveer 

22%. 

• Risico op koolstoflekkage: er is een aangepaste koolstoflekkage-risicolijst gepubliceerd voor 2021-

20308. Sectoren op deze lijst krijgen de emissierechten equivalent met 100% van de relevante 

benchmark gratis toegewezen. Project One behoort tot de bedrijfstak ‘Vervaardiging van andere 

organische chemische basisproducten’ (NACE-code 2014). Deze sector staat op de 

koolstoflekkage-risicolijst. Voor andere sectoren blijft de gratis toewijzing van emissierechten 

beperkt tot 30% tot 2026 om vervolgens lineair uit te doven (0%) tegen 2030 (uitgezonderd 

stadsverwarming). 

 
In het verlengde van de Europese Green Deal om tegen 2050 de eerste klimaatneutrale economie te 

worden (zie § 14.2.2.2.2), heeft de Europese Commissie in september 2020 herziene richtsnoeren 

voor staatssteun in het kader van het EU-ETS systeem goedgekeurd. Deze richtsnoeren betreffen 

de regeling voor de handel in emissierechten voor de periode na 2021. De richtsnoeren zijn van 

kracht per 1 januari 2021, bij de start van de nieuwe ETS-handelsperiode. De herziene ETS-

richtsnoeren willen: 

• steun toespitsen op uitsluitend sectoren waar er risico op koolstoflekkage is als gevolg van hun 

hoge indirecte emissiekosten en hun sterke blootstelling aan internationale handel; 

• een stabiel compensatiepercentage voor directe (emissierechtenkosten) en indirecte 

(elektriciteitskosten) kosten vastleggen van 75 % in de nieuwe periode (een verlaging ten opzichte 

van de 85 % bij aanvang van de vorige ETS-handelsperiode), en compensatie uitsluiten voor niet-

efficiënte technologieën, om zo bedrijven te blijven aanzetten tot energie-efficiëntie; en 

• compensatie afhankelijk stellen van extra decarbonisatie-inspanningen door de betrokken 

bedrijven, zoals de voorwaarde dat ze zich houden aan de aanbevelingen van hun energie-

efficiëntieaudit. 

14.2.2.1.2 LULUCF 

LULUCF is de afkorting van Land Use, Land Use Change and Forestry en omvat het uitstoten en 

opvangen van koolstof in en uit de atmosfeer door het gebruik van bodem, bossen, planten, biomassa 

en hout. De manier waarop landgebruik georganiseerd wordt, heeft een rechtstreekse invloed op de 

atmosferische CO2-concentraties. De atmosferische CO2 die vastgelegd is in bodems en 

(langlevende) biomassa draagt immers niet bij aan de klimaatverandering. Een beter landgebruik en -

beheer kan klimaatverandering afremmen, terwijl een onzorgvuldig landgebruik net voor een 

versterkte klimaatverandering kan zorgen. LULUCF vormt voor het eerst ook een aparte pijler van het 

klimaatbeleid van de Europese Unie. 

  

 

8 Gedelegeerd Besluit (EU) 2019/708 van de Commissie van 15 februari 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht een 
koolstofweglekrisico te lopen voor de periode 2021-2030. 
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Het LULUCF Besluit nr. 529/2013/EU9 trad in werking in juni 2013. In dit besluit zijn boekhoudregels 

voor emissies en verwijderingen door de LULUCF-sector vastgesteld. De daaropvolgende LULUCF-

Verordening (EU) 2018/841 trad in werking in juli 201810, bouwt voort op de bestaande 

boekhoudregels en moet deze bijwerken en verbeteren met het oog op de periode van 2021 tot en 

met 2030. De doelstelling die geldt voor alle Europese lidstaten voor de periode 2021-2030 is de zgn. 

“no-debit rule”. Dat betekent dat de bestaande koolstofvoorraden in het begin van de periode, 

volgens de in de LULUCF-Verordening gedefinieerde regelgeving, op zijn minst behouden moeten 

zijn op het einde van de periode, behoudens de voorziene flexibiliteit. Dat betekent niet dat geen 

enkele landsgebruikscategorie nog een emissie mag veroorzaken, maar wel dat de koolstofvoorraden 

in hun geheel niet mogen afnemen (rekening houdende met de boekhoudkundige regels beschreven 

in de LULUCF-Verordening). De definitie van ‘koolstofvoorraad’ in de LULUCF-Verordening is als 

volgt: “„koolstofvoorraad”: de massa koolstof die is opgeslagen in een koolstofreservoir”. 

In de LULUCF-verordening worden de jaarlijkse netto-emissies of netto-opslag vastgesteld voor twee 

deelperiodes, nl. 2021–2025 en 2026–2030. Lidstaten die een overschot boeken, ontvangen hier 

kredieten voor en kunnen deze verkopen aan lidstaten die een debet boeken. Een andere 

mogelijkheid is om die kredieten – in beperkte mate – te gebruiken om te voldoen aan de doelstelling 

van de Effort Sharing Regulation (ESR). Deze flexibiliteit – van LULUCF naar ESR – bedraagt voor 

België als geheel 380 kton CO2-eq per jaar. Omgekeerd moet een eventueel tekort opgevangen 

worden door LULUCF-kredieten aan te kopen bij lidstaten (of gewesten) die een overschot vertonen 

of door – zonder beperking – gebruik te maken van de eigen emissierechten uit de ESR-sectoren. 

Vlaanderen stelt zich als doelstelling om volledig te voldoen aan de “no-debit rule” zodat noch de 

aankoop van bijkomende LULUCF-emissieruimte intra-Belgisch of bij andere EU-lidstaten, noch het 

benutten van de schaarse eigen ESR-emissieruimte (Effort Sharing Regulation) zou nodig zijn. 

Ontbossing is een belangrijke emissiebron binnen de LULUCF-sector. Nieuwe bebossing zorgt dan 

weer voor een verhoogde opslag, maar dat is een traag proces. Ook lang liggende graslanden 

hebben zeer koolstofrijke bodems. Die bodems bevatten soms zelfs meer koolstof dan bosgronden. 

Voorts bevatten (half)natuurlijke graslanden en wetlands hoge hoeveelheden koolstof. Bij wijzigingen 

van landgebruikscategorie gebeuren de koolstofverliezen doorgaans veel sneller dan het opbouwen 

van nieuwe koolstofvoorraden. Algemeen geldt echter voor LULUCF-beleid dat vermeden ontbossing 

efficiënter is dan ontbossing compenseren door nieuwe bebossing. Dit geldt ook voor lang liggende 

graslanden. Ook voor wetlands is het op vlak van koolstofopslag interessanter om bestaande natte 

gebieden te behouden dan om ze te vervangen door vernatting elders. Die koolstofvoorraden worden 

best zo goed mogelijk bewaard wil men de LULUCF-doelstelling behalen.  

 

In de Vlaamse broeikasgasinventaris11 werd de evolutie van de emissies en de opslag door de 

verschillende landgebruikscategorieën begroot over de periode 1990-2016. Deze evolutie wordt 

weergegeven in Figuur 14-2 en hieronder beschreven: 

• Bossen zijn de grootste ‘sinks’ die zorgen voor een verwijdering van CO2 uit de atmosfeer.  

• De belangrijkste bron van broeikasgassen in de atmosfeer is de omzetting van grasland naar 

akkerland. Akkerland is een versneld stijgende netto bron van emissies sinds 1990. 

• De tweede belangrijkste bron van broeikasgasemissies is de omzetting van bossen en grasland 

naar bebouwing en infrastructuur. De oppervlakte aan bebouwing en infrastructuur stijgt geleidelijk 

 

9 Besluit nr. 529/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 inzake boekhoudregels met betrekking tot 

broeikasgasemissies en -verwijderingen als gevolg van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en 

bosbouw en inzake informatie betreffende acties met betrekking tot deze activiteiten 

10 Verordening (EU) 2018/841 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de opname van 
broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en 
energiekader 2030, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit nr. 529/2013/EU (Voor de EER relevante 
tekst) 
11 Vlaamse Milieumaatschappij (2018), Uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen, 2000-2016 
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sinds 1990. Een toenemende verstedelijking van gebieden verklaart deze groei en de conversie 

van grasland en bossen naar bebouwing en infrastructuur zorgt voor een vrijstelling van emissies 

van opgeslagen koolstof in biomassa en bodems naar de atmosfeer. 

• De overkoepelende trend is een stijging van de netto bronnen van CO2-emissies en een afname 

van de netto verwijdering van CO2 uit de atmosfeer sinds 1990. In 1990 was er netto een opslag in 

de LULUCF-sector. Tussen 2000 en 2005 was er een omslag van netto opslag naar netto emissie 

in de LULUCF-sector. In 2016 bedroegen de CO2-equivalente emissies in de LULUCF-sector + 

571 kton CO2-eq (>0 emissie; <0 opslag). 

 
Figuur 14-2: Evolutie van de emissies (Y>0) en de opslag (Y<0) door de verschillende landgebruikscategorieën 

zoals opgenomen in de Vlaamse broeikasgasinventaris (1990-2016, in kton CO2-eq) 

14.2.2.1.3 Circulaire economie 

De bijdrage van circulaire economie aan het klimaatbeleid 

In het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 vormt de circulaire economie een transitiekader. 

Voor de volledige omslag naar een CO2-arme industrie tegen 2050 zal de komende decennia een 

grote industriële transitie, niet alleen in Vlaanderen maar wereldwijd moeten plaatsvinden. 
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Circulaire economie is een begrip dat zijn intrede deed vanuit het afval- en materialenbeleid. Het 

traditionele afvalbeleid was gericht op het zo milieuvriendelijk mogelijk verwerken van afvalstoffen. 

Een materialenbeleid is gericht op het ontwerpen en organiseren van materialenkringlopen die in 

principe eeuwig kunnen blijven draaien om in onze behoeften te voorzien. Afvalstoffen worden nieuwe 

grondstoffen en producten worden zo ontworpen dat ze recycleerbaar zijn en/of bestaan uit 

gerecycleerde materialen. Circulaire economie gaat echter over meer dan alleen maar recycleren. 

Het gaat ook over de invulling van onze behoeften met minder hulpbronnen. Daartoe moeten we de 

producten en de systemen waarin die worden toegepast, grondig herdenken: herbruikbaarheid, 

demonteerbaarheid voor herstel en vervanging, het invoeren van product-dienst combinaties, het 

ondersteunen van andere consumptiemodellen gebaseerd op gedeeld gebruik, etc.  

De klimaatuitdaging is niet alleen een energiekwestie, dit perspectief moet worden aangevuld met 

een focus op de achterliggende drijfveren van de hoge energievraag, namelijk een hoog 

materiaalverbruik dat het gevolg is van een lineaire economie. Voor Vlaanderen zijn immers meer dan 

de helft van de broeikasgasemissies materiaal-gerelateerd: 55 à 65% emissies afkomstig van 

afvalverwijdering, voedselproductie en -stockage, goederentransport, productiegoederen en 

brandstoffen vs. 34 à 45% emissies afkomstig van residentieel en niet-residentieel energieverbruik en 

personentransport. In het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 wordt de klimaatuitdaging 

gekaderd als een materialenkwestie, en in uitbreiding een uitdaging veroorzaakt door een lineaire 

economie. Dit kader opent perspectieven voor het aanreiken van nieuwe oplossingsrichtingen ter 

vergroening van de economie.   

14.2.2.2 Horizon 2050 

14.2.2.2.1 Globaal koolstofbudget 

Het klimaatakkoord van Parijs wil de opwarming van de aarde ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-

industriële periode) houden en nastreven om deze temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Om de 

opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C – een drempel die volgens het IPCC, het 

wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, veilig is – is het essentieel om CO2-neutraal 

te zijn tegen 2050. Deze doelstelling werd ook vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs van 2015, 

dat door 195 landen ondertekend werd, waaronder ook de Europese Unie. 

Mitigatiedoelstellingen worden door het IPCC gekwantificeerd in het zogenaamde “koolstofbudget”, 

dat een verband legt tussen cumulatieve CO2-emissies en een wereldwijde gemiddelde 

temperatuurtoename. Het resterend koolstofbudget van ca. 420 GtCO2 komt overeen met een 2/3de 

kans om de wereldwijde opwarming te beperken tot 1,5°C. Het resterend koolstofbudget van ca. 580 

GtCO2 komt overeen met een 1/2de kans om de wereldwijde opwarming te beperken tot 1,5°C. Het 

resterende koolstofbudget wordt hier gedefinieerd als cumulatieve CO2-emissies vanaf het begin van 

2018 tot de tijd van het bereiken van wereldwijde koolstofneutraliteit gedefinieerd in functie van een 

verandering van de wereldwijde gemiddelde temperatuurtoename. Binnen het koolstofbudget van 580 

GtCO2 blijven, impliceert het bereiken van koolstofneutraliteit binnen 30 jaar. Binnen het 

koolstofbudget van 420 GtCO2 blijven, impliceert het bereiken van koolstofneutraliteit binnen 10 à 15 

jaar (tussen 2030 en 2035). 
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14.2.2.2.2 Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, 
concurrerende en klimaatneutrale economie 

De Europese Commissie bracht in 2018 de Europese strategische langetermijnvisie voor een 

bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie uit12. Het doel van deze 

langetermijnstrategie is het Europese engagement te bevestigen om het voortouw te nemen bij de 

wereldwijde klimaatactie en een visie te presenteren waarmee uiterlijk in 2050 broeikasgasneutraliteit 

kan worden bereikt via een sociaal rechtvaardige transitie en op kostenefficiënte wijze. Deze visie 

steunt op de volgende pijlers: 

• optimaal gebruik maken van de voordelen van energie-efficiëntie, met inbegrip van nulemissie-

gebouwen; 

• de inzet van hernieuwbare energiebronnen en het gebruik van elektriciteit optimaliseren om de 

energievoorziening van Europa geheel koolstofvrij te maken; 

• omarmen van schone, veilige en geconnecteerde mobiliteit; 

• een concurrerende Europese industrie en de circulaire economie als een cruciale randvoorwaarde 

voor het terugdringen van broeikasgasemissies; 

• een adequate slimme netwerkinfrastructuur en onderlinge verbindingen ontwikkelen; 

• de voordelen van de bio-economie ten volle benutten en essentiële koolstofputten creëren; 

• de resterende CO2-emissies aanpakken door middel van koolstofafvang en -opslag. 

14.2.2.2.3 Europese Green Deal 

Tijdens de internationale klimaattop van eind 2019 (COP25 in Madrid) lanceerde de Europese 

Commissie haar ambitieus "European Green Deal"-plan. Dit plan moet van Europa tegen 2050 het 

eerste klimaatneutrale continent maken, met een netto-uitstoot van broeikasgassen die nul is. 

De Green Deal is eigenlijk een routekaart die de EU op weg zal helpen bij de transformatie naar een 

eerlijke én welvarende maatschappij met een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve 

economie, waarbij de economische groei ontkoppeld wordt van het grondstofgebruik. 

Dit plan wil de grote uitdagingen op het vlak van het milieu, het klimaat, de biodiversiteit en de 

duurzaamheid aanpakken, met oog voor een sociale gelijkheid. Om te slagen in het opzet, is de 

overstap naar een circulaire economie (kringloopeconomie) één van de sleutelelementen. 

 

12 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank. Een schone planeet voor iedereen. Een 

Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie. 

COM/2018/773 final. 
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De Green Deal is een geïntegreerde en transversale strategie die bijna alle beleidsdomeinen bestrijkt: 

 

 

Om te voldoen aan de vooropgestelde ambities, werden of zullen de volgende stappen voorwaarts 

moeten worden genomen (‘milestones’), waaronder: 

• de uitwerking van een klimaatwet, die juridisch vastlegt dat Europa klimaatneutraal zal zijn tegen 

2050 en aan de lange termijn-doelstellingen voldoet. De Europese Klimaatwet werd goedgekeurd 

op 24 juni 2021; 

• de uitwerking van een nieuw actieplan voor circulaire economie; 

• de herziening van alle relevante klimaatrichtlijnen (emissiehandel - ETS, hernieuwbare energie, 

…); 

• een wetgevingsvoorstel om methaanemissies in de energiesector tegen te gaan; 

• een voorstel tot herziening van de energiebelastingrichtlijn (Energy Taxation Directive); 

• de invoering van een efficiënte koolstoftarifering; 

• de uitwerking van een nieuwe, meer ambitieuze EU Adaptatiestrategie (goedgekeurd in februari 

2021). 

  

https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/europees-beleid/klimaat-energie-pakket/eu-ets
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14.2.2.2.4 Vlaamse klimaatstrategie 2050 

De Vlaamse klimaatstrategie – die loopt tot 2050 – werd op 20 december 2019 goedgekeurd door 

de Vlaamse Regering. In deze Vlaamse klimaatstrategie 2050 erkent en onderschrijft Vlaanderen de 

noodzaak om de globale temperatuurstijging te beperken tot ver onder 2°C ten opzichte van het pre-

industriële niveau, en om inspanningen te doen om de stijging te beperken tot 1,5°C ten opzichte van 

het pre-industriële niveau. Vlaanderen streeft ernaar om de broeikasgasemissies van de sectoren die 

niet gedekt zijn door het EU ETS (zogenaamde niet-ETS sectoren) te reduceren met 85% tegen 2050 

(ten opzichte van 2005), met de ambitie om te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit. Voor de 

ETS sectoren schrijft het Vlaamse Gewest zich in binnen de context die Europa bepaalt voor deze 

sectoren met een steeds krappere emissieruimte onder het EU ETS en zet het in op de 

ondersteuning van de bedrijven naar een verregaande omschakeling naar klimaatvriendelijke 

productiesystemen. 

In de Vlaamse klimaatstrategie 2050 wordt per sector een indicatieve bijdrage, weergegeven in Tabel 

14-1, en een toekomstbeeld vastgelegd voor het jaar 2050. Specifiek voor de industriesector geldt het 

volgende toekomstbeeld: 

• Blijvende inzet op efficiëntieverbeteringen: In de eerste plaats blijft de industrie inzetten op 

energie-efficiëntie, energiebesparing en procesverbeteringen. 

• Een circulaire economie tegen 2050: Voor de industriesector geldt de circulaire economie als 

basiskader. Een verregaande inzet op circulaire economie kan een zeer significante bijdrage 

leveren aan de Vlaamse klimaatambities. Daaronder verstaat de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 

dat producten met zo weinig mogelijk materialeninput worden vervaardigd, zo veel mogelijk 

worden gedeeld (bv. deelvoertuigen), hun levensduur zo lang mogelijk wordt verlengd (door 

duurzaam ontwerp en herstellingen), en producten op het einde van hun levensloop maximaal 

worden gerecycleerd.   

• Overschakeling naar hernieuwbare en klimaatneutrale brandstoffen en grondstoffen: Vandaag is 

de industrie een grote verbruiker van fossiele brandstoffen: olie, steenkool en aardgas. Een deel 

van dit verbruik zal in de toekomst niet geëlektrificeerd kunnen worden. Daarom zal de industrie 

ook gedeeltelijk overschakelen op klimaatneutrale brandstoffen. Voor zover economisch zinvol kan 

ook een verdere elektrificatie van de industrie tot een drastische emissiereductie leiden. Duurzame 

biomassa kan aangewend worden als bron van koolstofmoleculen in de chemiesector. Op deze 

manier wordt de beschikbare biomassa gebruikt voor productieprocessen met een hoge 

toegevoegde waarde. Deze valorisatie van biomassa verdient de voorkeur boven verbranding van 

biomassa voor energievoorziening. Het elektrolyseproces kan water met behulp van elektriciteit 

omzetten in duurzame waterstof. Deze molecule kan aangewend worden als grondstof in de 

chemie. 

• Afvang en hergebruik van CO2: Maatregelen op het vlak van energie-efficiëntie, het inzetten op 

klimaatneutrale bronnen en het hergebruik van materialen, verminderen de afhankelijkheid van 

fossiele brandstoffen en leiden tot CO2-reducties. Als deze maatregelen echter onvoldoende 

emissiereducties opleveren, vormt de afvang en opslag of hergebruik van de CO2 (carbon capture, 

utilisation and storage of CCUS) een beloftevolle weg om resterende emissies te elimineren. 

Daarbij wordt CO2 die ontstaat op de plaats van productie opgevangen, hetzij voor definitieve 

opslag (CCS) hetzij voor verwerking in producten (CCU). Op termijn zullen via CCU zoveel 

mogelijk CO2 -emissies in een gesloten kringloop blijven. 

• Industriële symbiose in clusters: De Vlaamse industrie is sterk geconcentreerd in clusters rond 

bepaalde logistieke knooppunten, zoals de Haven van Antwerpen en North Sea Port.  Dit laat de 

aanwezige installaties toe om reststromen – zoals CO2, H2 en restwarmte – uit te wisselen en te 

valoriseren. De Vlaamse Klimaatstrategie 2050 speelt in op deze troef en mikt via een 

clusteraanpak op industriële symbiose waarbij reststromen maximaal worden uitgewisseld en 

gevaloriseerd. 
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Vlaamse Moonshot “Vlaanderen CO2 neutraal” 

In 2019 werd de zogenaamde Vlaamse Moonshot “Vlaanderen CO2 neutraal” gelanceerd, het 

innovatiespeerpunt in het Vlaamse energie- en klimaatbeleid met als doelstelling onderzoek en 

innovatie om de Vlaamse industrie koolstofcirculair en CO2-arm te maken tegen 2050. Concreet zal 

innovatief onderzoek binnen deze Moonshot ervoor zorgen dat er bijgedragen wordt aan de 

ontwikkeling in Vlaanderen van doorbraaktechnologieën tegen 2040 om nieuwe en betere processen 

uit te voeren waarmee nieuwe en unieke CO2-arme producten kunnen worden geproduceerd. De 

moonshot is opgebouwd uit vier essentiële en nauw verbonden onderzoekstrajecten:  

1. biogebaseerde chemie die leidt tot unieke hoogwaardige producten,  

2. circulariteit van koolstof in materialen,  

3. elektrificatie en radicale transformatie van processen, en  

4. energie-innovatie.  

 

Het ETS Innovation Fund, dat Europese steun zal verlenen voor demonstratie van innovatieve CO2-

arme technologieën, wordt één van de belangrijkste financieringskanalen voor innovatieve 

investeringen in de industrie- en de energiesector. 

Om het kader voor het Moonshot innovatieprogramma te ondersteunen, werd er in november 2020 de 

studie “Naar een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie” uitgebracht in opdracht van het 

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Er werden 4 thematische transitiepaden 

gedefinieerd, die in lijn zijn met de thema’s van het Moonshot innovatieprogramma:  

1. het gebruik van biomassa(afval) als energie- en grondstof, 

2. circulariteit, met voornamelijk hergebruik van kunststof, 

3. elektrificatie en verhoogd gebruik van waterstof (H2), en 

4. het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2 (CCUS). 

 

Tabel 14-1: Indicatieve sectorale bijdragen (in Mton CO2-eq) als vastgelegd in de Vlaamse klimaatstrategie 2050 
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14.3 Aanlegfase 

14.3.1 Koolstofbalans 

14.3.1.1 Wijziging in landgebruik 

14.3.1.1.1 Scope 

In dit hoofdstuk wordt de koolstofbalans berekend voor de vegetatieverwijdering, het afgraven van de 

bovenste bodemlaag, de omvorming naar industrieel landgebruik en de juridisch verplichte 

boscompensatie in het kader van het Bosdecreet: 

• Het terrein waar de vegetatieverwijdering, het afgraven van de bovenste bodemlaag en de 

nivelleringswerken plaatsvinden, heeft een oppervlakte van 90,29 ha: 

• De totale oppervlakte die ontbost moet worden, bedraagt 39,31 ha.  

• Na het machinaal ontbossen vinden vervolgens de freeswerken plaats, die de aanwezige 

wortels uit de bodem halen. 

• Op het resterende terrein van 50,98 ha (grasland, struwelen, ruigte) zal de vegetatie verwijderd 

worden. 

• Voorafgaand aan de nivellering van het terrein wordt de toplaag van de bodem afgegraven en 

verwijderd. Het gaat over een totaal volume van 228 500 m³. Dit betreft teelaarde met 

organische resten die niet herbruikbaar is voor de nivellering. 

• Tot slot vinden de nivelleringswerken plaats die het terrein geschikt maken voor verdere 

ontwikkeling. 

• Na deze voorbereidende werken zal er een permanent ruimtebeslag door Project One 

plaatsvinden op het terrein van 85,0 ha: inname van bosgebied en grasland door een industrieel 

landgebruik van Project One. Er is ook een tijdelijk ruimtebeslag van 5,29 ha i.f.v. de aanlegfase. 

• Project One zal een juridisch verplichte boscompensatie uitvoeren van 28,49 ha. 

 

In het kader van dit project wordt er een mogelijk mitigatiescenario doorgerekend om de 

koolstofverliezen door Project One te beperken:  

• Project One zal het geoogste hout dat kwalitatief in aanmerking komt voor omzetting in 

houtproducten, bijvoorbeeld houten panelen, hiervoor aanwenden in plaats van de rechtstreekse 

verbranding van het geoogste hout in biomassacentrales voor energieopwekking. Er wordt 

rekening gehouden met een conversie van het geoogste rondhout naar houtproducten van 40% 

(persoonlijke mededeling bosbouwbedrijf). 

14.3.1.1.2 Methodiek 

14.3.1.1.2.1 Actuele koolstofvoorraden 

Actuele koolstofvoorraad in bodem en biomassa 

De rekenmethode voor de actuele koolstofvoorraad in de biomassa (strooisellaag, dood hout en de 

levende biomassa) in het projectgebied is gebaseerd op de landelijke gemiddeldes die gehanteerd 

worden in de Nationale inventaris voor broeikasgasemissies van 2019 voor LULUCF-rapportering13. 

Voor koolstofopslag in de bodem wordt gebruik gemaakt van de bemonsteringen van organische 

koolstof in het kader van het technisch verslag van dit project.  

De koolstofvoorraad van het projectgebied wordt geschat in 4 compartimenten: 1) de minerale 

bodem, 2) de strooisellaag, 3) het dood hout en 4) de houtige levende biomassa.  

 

13 Belgium’s greenhouse gas inventory 1990-2017. (15/04/2019). National Inventory Report. Submitted under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change. 
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1. Na de vegetatieverwijdering en voorafgaand aan de nivellering van het terrein wordt de toplaag 

van de bodem afgegraven en verwijderd. De koolstof opgeslagen in de bosbodems en 

grasland/struweelbodems (in casu de rest van het projectgebied, incl. onverharde wegenis) zal 

dus ook opnieuw vrijkomen. In het kader van het technisch verslag van Project One werden 

projectgebiedsdekkende bemonsteringen uitgevoerd waarbij onder meer het droge-stofgehalte en 

het organisch koolstofgehalte werd bemonsterd (ca. 330 bodemstalen in de bovenste 30 cm, egaal 

en gebiedsdekkend verspreid over het projectgebied). Voor het projectgebied wordt gemiddeld 

genomen rekening gehouden met 1,8 ton/m³, een droge-stofgehalte van 92,22% en een 

koolstofgehalte van 4,76 g organische koolstof/kg droge stof. Dit is een relatief laag 

koolstofgehalte, te wijten aan het feit dat het projectgebied een opgespoten terrein betreft met een 

hoofdzakelijk zandige textuur. 

2. In het bos is er ook dood organisch materiaal aanwezig onder de vorm van de strooisellaag, deze 

wordt ingeschat op ca. 7,56 ton C/ha13. 

3. In het bos is er ook dood organisch materiaal aanwezig onder de vorm van dood hout, het 

kengetal hiervoor bedraagt ca. 1,9 ton C/ha13. 

4. De ontbossing in het projectgebied zorgt voor een vrijstelling van de opgeslagen hoeveelheid 

koolstof in de aanwezige houtige levende biomassa. Hierna volgt een inschatting van de 

hoeveelheid CO2 die opgeslagen is in de levende biomassa in het bestaande bos. Hierbij wordt 

rekening gehouden met een gemiddeld bestandsvolume aan staand levend hout van 100 m³/ha14. 

Ook wordt gerekend met de conversiefactoren voor bladverliezende bomen uit de Nationale 

inventaris voor broeikasgasemissies van 201913: 

• BEF 2 (biomass expansion factor) (verhouding volume totale bovengrondse biomassa op 

volume rondhout): 1,4 

• R (root to shoot ratio) (verhouding volume ondergrondse biomassa op bovengrondse 

biomassa): 0,21 

• Dichtheid van het hout: 0,55 ton droge stof/m³ 

• Koolstoffractie van de droge stof: 0,5 ton C/ton droge stof 

• Totale koolstofopslag: 46,6 ton C/ha, waarvan:  

• 27,5 ton C/ha in het rondhout; 

• 11 ton C/ha in takken en bladeren (bovengrondse biomassa excl. rondhout); 

• 8,1 ton C/ha in ondergrondse biomassa. 

De ontbossing en de omvorming naar een industrieel landgebruik zorgt ook voor het verdwijnen van 

de CO2-opslagfunctie van het bos via aanwas van nieuwe biomassa. Het potentieel van een 

bosecosysteem (of ander ecosysteem dat houtige vegetatie bevat) om hout te produceren, is vooral 

afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid, de boomsoortensamenstelling en de leeftijd van de 

aanwezige bomen. Vandekerkhove et al. (2014) geven in hun studie naar de ecosysteemdienst 

houtproductie, een overzicht van de jaarlijkse aanwas voor de verschillende combinaties van 

boomsoortklassen en bodemtextuur- en drainageklasse (zie Tabel 14-2).  

In het projectgebied is een antropogene bodem aanwezig sinds het begin van de jaren ’60. De bodem 

heeft tot op een diepte van 4 tot 5 m onder het huidige maaiveld een zandige textuur en geen 

profielopbouw. Het projectgebied heeft drainageklassen b/d/i. Rekening houdend met de waarden in 

Tabel 14-2 voor multifunctioneel loofhout, zandbodem en de vermelde drainageklassen b/d/i, kan een 

gemiddelde aanwas worden beschouwd van ca. 6 m³ hout/ha/jaar. Gerekend met de 

conversiefactoren voor bladverliezende bomen uit de Nationale inventaris voor broeikasgasemissies 

van 2019, bedraagt de gemiddelde aanwas 3 ton C/ha/jaar. 

Onder grasland wordt gemiddeld 0,5 à 1 ton C/ha/jaar opgeslagen15. 

 

14 100 m³ hout per ha is ingeschat aan de hand van het feit dat de meeste bomen op het projectgebied berken zijn met hier en 
daar wilg. Bomen dikker dan 30-40 cm diameter zijn zeldzaam. De meeste berken zijn vrij dun, zijnde minder dan 20 cm 
diameter. 
15Bron: Mogelijkheden voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen. ILVO Mededeling 231, juli 2017. 
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Tabel 14-2: Overzicht van de gehanteerde aanwascijfers (m³/ha/jaar) voor de verschillende combinaties van 
textuur- drainage- en boomsoortklassen die worden gehanteerd bij de potentiële aanbodkaart voor de 
ecosysteemdienst houtproductie (Bron: Vandekerkhove et al., 2014)  

 

Opslag van het geoogste rondhout in houtproducten 

In het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 is opgenomen om houtproducten, in lijn met het 

cascadeprincipe, in te zetten voor producten met een lange levensduur en pas daarna (bv. op het 

einde van de levensduur) voor energieopwekking. Bovenstaande principes zijn in lijn met het werk 

van OVAM en het Departement Omgeving omtrent een circulaire economie. Project One zal het 

geoogste hout dat kwalitatief in aanmerking komt voor omzetting in houtproducten, bijvoorbeeld 

houten panelen, hiervoor aanwenden in plaats van de rechtstreekse verbranding van het geoogste 

hout in biomassacentrales voor energieopwekking. Houtpanelen die worden toegepast in meubels of 

de bouwsector hebben een geschatte levensduur van 35 tot 60 jaar16, respectievelijk.  

In het rondhout wordt gemiddeld 27,5 ton C/ha vastgelegd (zie hierboven). Er wordt rekening 

gehouden met een conversie van het geoogste rondhout naar houtproducten van 40% (pers. 

mededeling bosbouwbedrijf). 

  

 

16 Bron: Chapter 12: Harvested Wood Products. IPCC 2019, 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize S., Osako, A., 

Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland 
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14.3.1.1.2.2 Toekomstige koolstofvoorraden 

Het accuraat inschatten van de toekomstige koolstofvoorraad door de geplande boscompensatie over 

de tijd dient rekening te houden met diverse parameters, zoals bodemtype en -fertiliteit, initiële 

bodemkoolstofstock, boomsoort(en), ondergroei, beheer (plantdichtheid, dunningsregimes), 

nutriëntenstatus en vochtvoorziening, functionele bodembiodiversiteit, etc. Het is dus bijzonder 

moeilijk om de ontwikkeling van de toekomstige koolstofvoorraden door de geplande boscompensatie 

accuraat in te schatten. In dit MER wordt voor het berekenen van de toekomstige koolstofvoorraad 

gebruik gemaakt van cijfermateriaal beschikbaar gesteld in de studie van Muys et al. (2002). Het 

INBO werkt momenteel aan een dynamisch koolstofmodel dat de CO2-sequestratie berekent bij het 

bebossen van nieuwe gronden, uitgaande van bodemtype, initiële bodem C-voorraad, boomsoort, 

beheer, etc. Dit model kan in de toekomst ingezet worden om te bepalen hoe (snel) een 

ontbossingsproject klimaatneutraal kan gecompenseerd worden en om de koolstofbalans van 

projecten te optimaliseren.  

In de studie van Muys et al. (2002) is een simulatie gemaakt van de potentiële koolstofvoorraad van 

nieuw aangelegd multifunctioneel bos (op basis van eik) op verschillende bodemtexturen (Z = zand; S 

= lemig zand; P = licht zandleem; L = zandleem; A = leem), vertrekkend van landbouwgrond (Figuur 

14-3 en Tabel 14-3). In de berekening van de koolstofbalans worden er geen verliezen van de 

koolstofvoorraad door het periodiek oogsten van hout in rekening gebracht (periodiek oogsten van 

hout geeft aanleiding tot het getand profiel in Figuur 14-3). 

 
Figuur 14-3: Conceptueel model van een koolstofbalans (in ton C/ha) doorheen de tijd van koolstof die netto 
wordt opgeslagen in een multifunctioneel bos op basis van eik vertrekkend van landbouwgrond (naar Muys et al., 
2002). Het getande profiel geeft de daling van de koolstopslag in biomassa weer door periodiek oogsten van 
hout. 
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Tabel 14-3: Simulatie CO2-sequestratie nieuw aangelegd bos op diverse bodemtexturen (Bron: Muys 
et al., 2002) 

 

In voorliggend MER wordt rekening gehouden met de gemiddelde waardes van de beschouwde 

bodemtexturen: na 10 jaar zal een totale biomassa kunnen opgebouwd worden van gemiddeld 159 

ton CO2/ha, en na 20 jaar gemiddeld 241 ton CO2/ha. De netto opslag in bodem en strooisel bedraagt 

gemiddeld 6,40 ton CO2/ha/jaar. 

14.3.1.1.3 Koolstofbalans 

De koolstofbalans is weergegeven in Tabel 14-4  

In deze koolstofbalans werd een inschatting gemaakt van de actuele hoeveelheden koolstof 

opgeslagen in de biomassa en in de bodems van het projectgebied. De hoeveelheden koolstof 

opgeslagen in de nieuwe bosaanplant onder de juridisch verplichte boscompensatie werden in de 

koolstofbalans ingeschat na een groeiperiode van 10 jaar. 

Hieronder volgt een indeling van de activiteiten als koolstofbron of als koolstofopslag (>0 emissie; <0 

opslag): 

• Door de ontbossing, verwijdering van de grasland- en struweelvegetatie, de afgraving van de 

bovenste bodemlaag en het ruimtebeslag op het beschouwde projectgebied, zal ca. + 14 698 ton 

opgeslagen CO2 vrijkomen in de atmosfeer en zal er jaarlijks ca. + 590 ton CO2 minder worden 

gecapteerd uit de atmosfeer. 

• Na 10 jaar zal het nieuwe bos onder de juridisch verplichte boscompensatie, aanleiding geven tot 

een vastlegging van ca. - 6 616 ton CO2, abstractie makend van houtopbrengst. Dus er kan de 

eerste 10 jaar - 662 ton CO2/jaar vastgelegd worden door het nieuwe bos. 

• Het werkelijk koolstofdebet na X jaar bestaat in principe uit de koolstofvoorraad na X jaar in het 

projectgebied wanneer het ongemoeid zou worden gelaten. Het werkelijk koolstofdebet houdt dus 

rekening met zowel de koolstofvoorraad als de koolstofopslagcapaciteit van het gebied. Het 

werkelijk koolstofdebet na 10 jaar bedraagt + 13 980 ton CO2. 

• De koolstofbalans van een mogelijk mitigatiescenario is ook weergegeven in Tabel 14-4. Door de 

opslag van 40% van het geoogste rondhout in houtpanelen met een levensduur van tenminste 10 

jaar, komt er ca. - 1 586 ton CO2 minder vrij in de atmosfeer. Het werkelijk koolstofdebet na 10 jaar 

bedraagt dan + 12 395 ton CO2.
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Tabel 14-4: Koolstofbalans vegetatieverwijdering, afgraven bovenste bodemlaag, juridisch verplichte boscompensatie en mitigatiescenario koolstofopslag in houtpanelen 

  
Kengetallen 

koolstofbalans 
Bron 

Oppervlakte Koolstofreservoir Koolstofsequestratie 

ha ton C ton CO2 ton C/jaar ton CO2/jaar 

Actuele koolstofvoorraad in bodem en biomassa Project One 

Ontbossen loofbos – verwijderen houtige levende 
biomassa (boven- en ondergronds) 

47 ton C/ha 
Nationale inventaris voor 

broeikasgasemissies (2019)  
39,31 1 831 6 715 110 403 

3 ton C/ha/jaar Vandekerkhove et al. (2014) 

Ontbossen – verwijderen dood hout 1,9 ton C/ha 

Nationale inventaris voor 
broeikasgasemissies (2019) 

39,31 

75 274     

Ontbossen – verwijderen strooisellaag 7,56 ton C/ha 297 1 090     

Verwijderen grasland/struweel/ruigte 0,5 à 1 ton C/ha/jaar ILVO Mededeling 231 (juli 2017) 50,98     51 187 

Afgraven en nivelleren minerale bodem (tot ca. 30 
cm-mv) 

1,8 ton/m³ 
Resultaten bemonsteringen 

technisch verslag grondverzet 
Project One 

228 500 m³ 1 805 6 620     92,22 % DS 

4,76 gOC/kgDS 

Koolstofreservoir en koolstofopslagcapaciteit 
totaal projectgebied 

    90,29 4 009 14 698 161 590 
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Kengetallen 

koolstofbalans 
Bron 

Oppervlakte Koolstofreservoir Koolstofsequestratie 

ha ton C ton CO2 ton C/jaar ton CO2/jaar 

Toekomstige koolstofvoorraad door boscompensatie 

Herbebossen i.f.v. juridisch verplichte 
boscompensatie 

Na 10 jaar:  
159 ton CO2/ha in 
bosbiomassa;   
7,4 ton CO2/ha/jaar in 
bodem en strooisel 

Muys et al. (2002) 28,49 
Na 10 jaar: 

1 804 
Na 10 jaar: 

6 616 
Eerste 10 
jaar: 180 

Eerste 10 
jaar: 662 

Werkelijke koolstofbalans na 10 jaar (>0 emissie; 
<0 opslag) 

      3 813 13 980     

Opslag van het geoogste rondhout in houtproducten 

Koolstofopslag in houtpanelen met levensduur 
van min. 10 jaar 

27,5 ton C/ha rondhout 
loofbos 

Nationale inventaris voor 
broeikasgasemissies (2019)  

  432 1 586     

40% conversie Pers. mededeling bosbouwbedrijf 

Werkelijke koolstofbalans na 10 jaar (>0 emissie; 
<0 opslag) 

      3 380 12 395     
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14.3.1.2 Houtafvoer en af- en aanvoer grond 

14.3.1.2.1 Scope en methodiek 

Er wordt rekening gehouden met een houtafvoer over de weg. Rekening houdend met ca. 100 m³ 

hout per ha17 en ca. 39,31 ha te ontbossen is er een houtafvoer nodig van ca. 3 931 m³. Rekening 

houdend met een laadvermogen van ca. 50 m³ per vrachtwagen, gemiddeld 21 werkdagen per 

maand en een duur van 2 maanden voor de ontbossing, komt dit overeen met ca. 2 x 79 

vrachtwagenbewegingen of 2 x 2 vrachtwagenbewegingen per dag. Als conservatieve aanname voor 

de koolstofbalans wordt 100 km per vrachtwagenbeweging genomen. De optie om het hout af te 

voeren via het water staat nog steeds open. Het transportmedium voor het houtafvoer zal afhangen 

van de ligging van het gekozen bedrijf voor omzetting tot houtproducten en van de keuze van de 

biomassacentrale voor de reststromen. 

Het grondverzet tijdens de aanlegfase kan opgesplitst worden in 3 fasen: 

• Af te graven en af te voeren volumes bij de afgraving van de teelaarde; 

• Af te graven, deels af te voeren en deels aan te vullen volumes bij de nivellering van de onderlaag; 

• Af te graven, deels af te voeren en deels aan te vullen volumes in het kader van de 

constructiewerken zelf. 

Voor een overzicht van de volumes en een gedetailleerde beschrijving van de verschillende 

grondwerken, wordt integraal verwezen naar § 3.2.5.  

De grondaf- en -aanvoer zal hoofdzakelijk gebeuren via het Kanaaldok B2. Mogelijk moeten specifiek 

verontreinigde gronden afgevoerd worden naar een aparte verwerker via de weg. Er wordt rekening 

gehouden met ca. 90% grondafvoer via het water en 10% grondafvoer via de weg. 

De emissiefactor van het broeikasgas CO2 (in g/tonkm) ligt aanzienlijk lager voor het vervoer van 

bulkgoederen via de binnenvaart dan via vrachtwagens18. Voor de binnenvaart ligt de emissiefactor 

van het broeikasgas CO2 (in g/tonkm) ook aanzienlijk lager voor het vervoer van bulkgoederen via 4-

baksduwkonvooien dan via gewone binnenschepen (type Kempenaar, Rijn-Hernekanaalschip). Als 

milderende maatregel wordt opgelegd dat de af- en aanvoer van gronden via binnenvaart moet 

gebeuren (het type binnenschip is op heden nog niet gekend). Op die manier wordt de CO2-emissie 

van de af- en aanvoer van gronden over het water beperkt. 

Het is nog niet bekend naar waar de afgegraven teelaarde en grond zal worden afgevoerd. Ook is het 

niet gekend vanwaar de aan te voeren grond zal komen tijdens de nivelleringswerken. Als 

conservatieve aanname wordt een gemiddelde afstand van 100 km heen en terug tussen het 

projectgebied en de betreffende grondverwerkingscentra of grondstocks aangenomen. 

  

 

 
18 Bron: https://co2emissiefactoren.be   

https://co2emissiefactoren.be/


 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

14-24 

 

14.3.1.2.2 Koolstofbalans 

De geschatte CO2-emissies van de houtafvoer van de ontbossing worden weergegeven in Tabel 

14-5. De geschatte CO2-emissies van de af- en aanvoer van gronden tijdens de aanlegfase worden 

weergegeven in Tabel 14-6. 

De af- en aanvoer van gronden gebeurt maximaal over het water. De af- en aanvoer van gronden 

gebeurt via binnenvaart. Op die manier wordt de CO2-emissie van voor de af- en aanvoer van 

gronden beperkt. Dit ligt in lijn met het beleid voor de transportsector in het Vlaams Energie- en 

Klimaatplan 2021-2030. 

Tabel 14-5: Koolstofbalans houtafvoer ontbossing 

 Aantal 
vrachtwagens 

Aantal 
km heen 
en terug 

CO2-emissiefactor 
(kgCO2/km) 

Totale 
CO2-
emissie 
(ton CO2-
eq) 

Houtafvoer 
ontbossing 

79 100 1,1019 9 

 

Tabel 14-6: Koolstofbalans af- en aanvoer van grond 

  
Volume 
(m³) 

Hoeveelheid 
(ton)20 

CO2-emissiefactor 
(g/tonkm)21 

Aantal 
km 
heen 
en 
terug 

Totale CO2-
emissie (ton 
CO2-eq) 

Grondafvoer en -aanvoer – afgraving teelaarde, nivelleringswerken en constructiewerken 

Binnenvaart (90%) 433 350 780 030 41 100 3 198 

Vrachtwagen met 
oplegger (10%) 

48 150 86 670 82 100 711 

Totaal 481 500 866 700   3 909 

14.3.1.3 Werfmachines aanlegfase 

14.3.1.3.1 Scope en methodiek 

De invloed van het brandstofverbruik van de werfmachines op de koolstofbalans werd bepaald in de 

discipline Lucht. Voor een gedetailleerde beschrijving van de uitgangspunten van de berekening, 

wordt verwezen naar Bijlage 6.1 van dit MER. 

Per motorklasse werden specifieke emissiefactoren gebruikt voor de broeikasgassen CO2, CH4 en 

NMVOS (niet-methaan vluchtige organische stoffen). Deze emissiefactoren zijn gebaseerd op de 

 

19 Bron: https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/velopa-bv-2015/  
20 1,8 ton/m³ 
21 Bron: https://co2emissiefactoren.be  

 

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/velopa-bv-2015/
https://co2emissiefactoren.be/
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volgende bronnen: US EPA420-R-05-019 Exhaust Emission Factors for Nonroad Engine Modelling 

NR-010e, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Non-road mobile sources and 

machinery, EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013, Non-road mobile sources and machinery. 

De verwarming van de werfketens wordt geacht een verwaarloosbare bijdrage te hebben op de 

koolstofbalans van de aanlegfase en wordt daarom niet afzonderlijk begroot. 

14.3.1.3.2 Koolstofbalans 

In Figuur 14-4 worden de broeikasgasemissies gedurende de aanlegfase weergegeven. De CH4- en 

NMVOS-emissies (niet-methaan vluchtige organische stoffen) kunnen als verwaarloosbaar 

beschouwd worden ten opzichte van de CO2-emissies. De cumulatieve CO2-emissies voor de 3 jaar 

en 8 maanden durende aanlegfase van Project One (2022-2026) worden geraamd op ca. 128 871 ton 

of gemiddeld ca. 35 115 ton CO2 per jaar van de aanlegfase. De grootste bronnen van emissies zijn 

de mobiele kranen, de dieselgeneratoren en de dumpers. 

 

Figuur 14-4: Broeikasgasemissies site afkomstig van de werfmachines voor de aanlegfase 

14.3.1.4 Transport materialen en woon-werkverkeer arbeiders 

14.3.1.4.1 Transport materialen 

Zoals in Hoofdstuk 10 Mobiliteit wordt beschreven, worden er een aantal maatregelen genomen om 

de emissies van het transport van materialen te beperken. Hieronder worden de maatregelen kort 

aangehaald; voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar Hoofdstuk 10 Mobiliteit: 

• Verminderen van transporten 

• Werken met modules 

• Bulkmateriaal per schip 

• Gebruik van overslagsites 

• Verschuiven van vervoermodus (scheepvaart i.p.v. vrachtverkeer) 

14.3.1.4.2 Woon-werkverkeer werfpersoneel 

Tijdens de aanlegfase wordt het vervoer van werfpersoneel zoveel als mogelijk gebundeld in bussen 

en minibussen. Personeel op de site wordt aangemoedigd om met de fiets naar de site te komen. 

Daarnaast wordt ingezet op carpoolen. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze maatregelen 

wordt verwezen naar Hoofdstuk 10 Mobiliteit. 
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14.3.1.4.3 Scope, methodiek en koolstofbalans 

Een precieze begroting van de CO2-vrachten ten gevolge van het woon-werkverkeer van 

werfpersoneel en het transport van materialen is niet eenvoudig gezien het minimaal gegevens 

vereist over het aantal transportkilometers per transport en de hoeveelheden per transport. Vooral 

voor wat het transport van materialen betreft, is deze informatie op het moment van schrijven van het 

MER nog niet gedetailleerd in kaart te brengen.  

Aan de hand van de modal split voor het werfpersoneel uit Hoofdstuk 10 Mobiliteit en de 

emissiefactoren per voertuig, wordt de koolstofbalans bepaald van het woon-werkverkeer van het 

werfpersoneel in de aanlegfase (Tabel 14-7). Als conservatieve aanname wordt 50 km per rit of 100 

km per dag genomen en 250 werkdagen per jaar. De duur van de aanlegfase bedraagt ca. 3 jaar en 8 

maanden. 

Het aantal vrachttransporten per dag werd begroot in Hoofdstuk 10 Mobiliteit, inclusief voor het 

bulkmateriaal beton (Tabel 14-8). Tijdens de piekperiode op de werf, wordt het totaal aantal vrachten 

berekend op 162 per dag. Als conservatieve aanname voor de koolstofbalans wordt 50 km per 

vrachtrit of 100 km per dag genomen en 250 werkdagen per jaar. De duur van de aanlegfase 

bedraagt 3 jaar en 8 maanden. 

Voor het aantal transporten van materialen per schip, wordt aangenomen dat staal het belangrijkste 

materiaal is dat per schip zal vervoerd worden (Tabel 14-9). Gegevens over de herkomst van dit staal 

zijn niet bekend, maar er wordt in de berekening aangenomen dat dit staal integraal uit Azië komt 

(langste transportafstand). De CO2-uitstoot wordt enkel voor de heenvaart in rekening gebracht, 

gezien de terugvaart vermoedelijk gekoppeld wordt aan een - ander dan voor Project One - 

economisch transport. 

De uitstoot van het woon-werkverkeer van het werfpersoneel en het vracht- en scheepvaartverkeer 

voor het transport van materialen van Project One bedraagt ca. 68 495 ton CO2-eq of gemiddeld ca. 

17 124 ton CO2-eq/jaar voor de 4-jaar durende aanlegfase van Project One (Tabel 14-10).  
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Tabel 14-7: Koolstofbalans woon-werkverkeer werfpersoneel 

Voer-
tuig 

Modal 
split 

Werf-
persone
el/dag 

Aantal 
voertuigen/
dag 

Aantal 
km/dag 

CO2-
emissiefactor22 

CO2-emissie 
(ton CO2-
eq/jaar) 

Totale 
CO2-
emissie 
(ton CO2-
eq) 

Fiets 2% 51   0 0 0 

Bussen 
(45 
passa-
giers) 

50% 1 268 29 100 
110 
gCO2/reizigerskm 

3 487 13 948 

Minibuss
en (10 
passa-
giers) 

15% 380 38 100 

298 

gCO2/voertuigk

m  

283 1 132 

Auto 
(1,15 
passa-
giers) 

33% 837 727 100 
210 gCO2/ 

voertuigkm  
3 817 15 267 

Totaal   2 535 794   7 587 30 347 

 
Tabel 14-8: Koolstofbalans vrachtverkeer transport materialen (incl. beton) 

 Aantal 
voertuigen/dag 

Aantal 
km/dag 

CO2-
emissiefactor 
(kgCO2/km) 

CO2-
emissie 
(ton CO2-
eq/jaar) 

Totale CO2-emissie 
(ton CO2-eq) 

Vrachtverkeer 
(incl. beton) 

162 100 1,1023 4 455 17 820 

 
Tabel 14-9: Koolstofbalans scheepvaartverkeer transport staal 

  
Hoeveelheid 
(ton) 

Aantal 
km 

CO2-emissiefactor 

(g/tonkm)24 

Totale CO2-
emissie (ton CO2-
eq) 

Scheepvaartverkeer 
(staal) 

44 000 22 000 21 20 328 

 

  

 

22 Bron: https://co2emissiefactoren.be  
23 Bron: https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/velopa-bv-2015/  
24 Bron: https://co2emissiefactoren.be  

https://co2emissiefactoren.be/
https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/velopa-bv-2015/
https://co2emissiefactoren.be/
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Tabel 14-10: Samenvattende koolstofbalans woon-werkverkeer werfpersoneel en transport materialen 

  Totale CO2-emissie (ton CO2-eq) 

Woon-werkverkeer werfpersoneel 30 347 

Vrachtverkeer transport materialen (incl. beton) 17 820 

Scheepvaartverkeer transport staal 20 328 

Totaal  68 495 

14.3.1.5 Materialengebruik 

De winning en productie van bouwmaterialen genereert tevens een milieu-impact. Er wordt vooral 

beton en staal ingezet voor de constructie van de installaties. Bijgevolg zal er een inschatting worden 

gemaakt van de invloed van het materialengebruik op de koolstofbalans op basis van deze twee 

materialen, weergegeven in Tabel 14-11. De emissiefactoren van CO2 zijn afkomstig van de Franse 

databank van ADEME25 (Agence de la transition écologique). Deze emissiefactoren zijn geldig voor 

industriële installaties en omvatten de indirecte emissies die verband houden met de winning en 

productie van de bouwmaterialen. Deze emissies worden vervolgens uitgemiddeld over de geschatte 

gebruiksperiode van 50 jaar van Project One. 

Tabel 14-11: Koolstofbalans materialengebruik aanlegfase 
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Vloerplaat/ 
fundering 

Beton 155 000 m³ 50 
0,396 tonCO2-
eq/m³ 

61 380 1 228 

Piping/ 
structuren/
… 

Staal 44 000 ton 50 
3,19 tonCO2-
eq/ton 

140 360 2 807 

Totaal       201 740 4 035 

 

  

 

25 Bron: https://www.bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/guide%20finalis%C3%A9e%20FNTP%20avril%202015.pdf 

https://www.bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/guide%20finalis%C3%A9e%20FNTP%20avril%202015.pdf
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14.3.2 Conclusie 

De werken van wijziging in landgebruik door de ontbossing, verwijderen van overige vegetatie, 

afgraven van de bovenste bodemlaag en omvorming naar industrieel landgebruik, worden als volgt 

beoordeeld: 

• Het projectgebied fungeert in de huidige toestand als koolstofvoorraad (bosgebied, grasland, 

ruigte en struwelen) en zal die functie verliezen door de omvorming van het landgebruik naar 

industrieel landgebruik. Het werkelijk koolstofdebet na X jaar bestaat in principe uit de 

koolstofvoorraad na X jaar in het projectgebied wanneer het ongemoeid zou worden gelaten. Het 

werkelijk koolstofdebet houdt dus rekening met zowel de koolstofvoorraad als de 

koolstofopslagcapaciteit van het gebied. Er werd berekend dat er door de wijziging in landgebruik 

op het projectgebied en door de juridisch verplichte boscompensatie, een werkelijk koolstofdebet 

is na 10 jaar van + 13 980 ton CO2.  

• IOB engageert zich tot de volgende milderende maatregel: 

• Het geoogste hout bij de ontbossing dat kwalitatief in aanmerking komt voor omzetting in 

houtproducten, bijvoorbeeld houten panelen, zal hiervoor aangewend worden in plaats van de 

rechtstreekse verbranding van het geoogste hout in biomassacentrales voor energieopwekking. 

Het werkelijk koolstofdebet na 10 jaar bedraagt hiermee nog + 12 395 ton CO2.  

De uitstoot van transportmedia voor de afvoer van hout, de af- en aanvoer van gronden, het woon-

werkverkeer van werfpersoneel en het transport van materialen en de uitstoot van werfmachines in de 

aanlegfase, worden samengevat in Tabel 14-12 en bedraagt gemiddeld 54 449 ton CO2-eq/jaar voor 

de aanlegfase (3 jaar en 8 maanden). 

Tabel 14-12: Koolstofbalans uitstoot transport en werfmachines aanlegfase 

  Totale CO2-emissie (ton CO2-eq) 

Houtafvoer ontbossing 9 

Grondafvoer en -aanvoer 3 909 

Werfmachines 128 871 

Woon-werkverkeer werfpersoneel 30 347 

Vrachtverkeer transport materialen (incl. beton) 17 820 

Scheepvaartverkeer transport staal 20 328 

Totaal transport en werfmachines 201 284 ton CO2-eq of 54 996 ton CO2-eq/jaar 

 

Rekening houdend met een 50-jarige levensduur van Project One, werden de CO2-equivalente 

emissies door het materialenverbruik van beton en staal in Project One, geraamd op 4 035 ton CO2-

equivalenten/jaar.  

14.3.3 Aanbevelingen en milderende maatregelen 

Projectgeïntegreerde milderende maatregelen: 

• Project One zal het geoogste hout dat kwalitatief in aanmerking komt voor omzetting in 

houtproducten, bijvoorbeeld houten panelen, hiervoor aanwenden in plaats van de rechtstreekse 

verbranding van het geoogste hout in biomassacentrales voor energieopwekking. Er wordt 

rekening gehouden met een conversie van het geoogste rondhout naar houtproducten van 40% 

(persoonlijke mededeling bosbouwbedrijf). 

• De af-en aanvoer van gronden gebeurt vooral via de binnenvaart. Op die manier wordt de CO2-

emissie van voor de af- en aanvoer van gronden beperkt. 
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14.4 Exploitatiefase  

14.4.1 Project One 

Project One zal ethyleen op de markt brengen; de productiecapaciteit van de ECR is in Tabel 14-13 

weergegeven. Ethyleen wordt geproduceerd door middel van het stoomkraken van ethaan in de 

ethaankraker (ECR). De ECR is ontworpen voor zeer selectieve productie van ethyleen. Propyleen, 

pyrolyse olie, C4 en C5+ koolwaterstoffen, worden in de ECR in beperkte hoeveelheden als 

bijproducten gevormd. In het kraakproces wordt waterstof gevormd in aanzienlijke hoeveelheden. Het 

waterstofrijke stookgas wordt gebruikt als brandstof voor het kraakproces en is een belangrijke 

techniek om CO2-emissies te reduceren. Waterstof wordt dus niet geëxtraheerd als HVC voor 

verkoop op de markt.  

De producten van de ECR van Project One vallen onder de noemer van "hoogwaardige chemicaliën" 

(high value chemicals of HVC's). De jaarlijkse HVC-productiecapaciteit van de ECR bedraagt 1,563 

Mton HVC’s of 3,3% van de huidige jaarlijkse HVC-productiecapaciteit in Europa (47,6 Mton HVC’s; 

IEA (2018)). 

De grondstoftoevoer voor Project One wordt weergegeven in Tabel 14-13. De ethaankraker wordt 

gevoed met ethaan uit de VS, waar het grotendeels wordt geproduceerd als bijproduct van 

schaliegaswinning. Ethaan zal afkomstig zijn van verschillende leveranciers in het noordoosten van 

de VS en de Golfkust. Ethaan zal, diepgekoeld als vloeistof, vanuit de VS naar de haven van 

Antwerpen worden verscheept via ethaantankers (VLEC, Very Large Ethane Carriers). De 

ethaantankers voor Project One gebruiken een klein deel van het ethaan dat ze vervoeren als 

transportbrandstof waardoor de transport emissies laag worden gehouden. Andere bronnen van 

ethaan worden omwille van beschikbaarheid en kostprijs heden niet als realistisch beschouwd voor 

de exploitatie van Project One. 

Tabel 14-13: ECR HVC-productiecapaciteit* 

Product Mton/jaar 

ECR 

Ethyleen 1,450 

Andere HVC’s 0,113 

Totaal HVC 1,563 

*Verschillend van de totale Project One productiecapaciteit weergegeven onder Hoofdstuk 3.4.2.1, waaronder ook producten 

zitten die niet vallen onder de noemer van HVC’s. 

 

Tabel 14-14: Project One grondstoftoevoer 

Grondstof Mton/jaar 

Ethaan 1,910 
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14.4.2 Koolstofbalans 

14.4.2.1 Procesgerelateerde emissies  

14.4.2.1.1 Koolstofbalans ECR en ondersteunende infrastructuur  

14.4.2.1.1.1 Scope 

In dit hoofdstuk wordt de verwachte koolstofbalans van zowel de exploitatie van de ECR als van de 

ondersteunende infrastructuur weergegeven. De koolstofbalans van de ECR laat toe om de 

specifieke emissies voor HVC-productie van Project One te toetsen aan de product benchmark van 

het EU-ETS systeem. Zowel de directe (emissies van de verbrandingsprocessen) als de indirecte 

CO2-equivalente emissies (import van elektriciteit en export van stoom) van alle productieprocessen 

en bijbehorende nutsvoorzieningen van Project One worden berekend. 

14.4.2.1.1.2 Methodiek 

De koolstofbalans is het resultaat van een bottom-up analyse, van de energiestromen van de 

verschillende entiteiten van Project One en is gebaseerd op de massa- en energiebalansen van de 

licentiegever en de configuratie van de site-infrastructuur.  

De koolstofbalans van de ECR wordt eerst afzonderlijk bepaald om te kunnen toetsen aan de product 

benchmark van het EU-ETS systeem, waarbij rekening werd gehouden met brandstofverbruik en 

import van elektriciteit en export van stoom. De methodologie die is gevolgd bij de berekening van de 

koolstofbalans is overeenkomstig de IPCC-richtlijnen van 200626 en laat toe om te toetsen aan de 

product benchmark van het EU-ETS systeem. De emissies werden bepaald op basis van de meest 

recente licentiegegevens voor de ECR, waarin de resterende vereisten voor de ondersteunende 

infrastructuur werden geïntegreerd. Gedetailleerde brandstofsamenstellingen werden gebruikt om 

overeenkomstige emissiefactoren voor ECR-stookgas en aardgas af te leiden. 

De totale CO2-voetafdruk van de ECR en de ondersteunende infrastructuur werd berekend door de 

extra emissies van de ondersteunende infrastructuur op te tellen en door de stoomexport van de 

ondersteunende infrastructuur af te trekken. 

Er wordt rekening gehouden met 8 760 productie-uren per jaar. De gebruikte emissiefactoren voor 

stoom, elektriciteit en aardgas zijn weergegeven in Tabel 14-15. Voor elektriciteit moeten hierbij de 

volgende opmerkingen gemaakt worden: 

• De specifieke emissiefactor voor elektriciteitsproductie in Vlaanderen bedraagt 0,260 tonCO2-

eq/MWh. Om te kunnen toetsen aan de product benchmark voor HVC-productie van het EU-ETS 

systeem, moet echter de specifieke emissiefactor voor elektriciteitsverbruik van de 4th GHG 

Emission Trading Data gebruikt worden, met name 0,376 tonCO2-eq/MWh. Deze emissiefactor is 

een ETS-regiowijde emissiefactor en is onafhankelijk van waar en hoe de elektriciteit werd 

geproduceerd. 

• Dit betekent dat de reductie van de indirecte emissies bij de start van Project One door de groene-

stroomafnameovereenkomst (PPA of power purchase agreement) met 2 energieleveranciers, niet 

in de berekening van de CO2-voetafdruk van de ECR wordt getoond noch bij de toets aan de 

product benchmark van het EU-ETS systeem. De impact van de groene-

 

26 IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the 

National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. 

and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan. 
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stroomafnameovereenkomst wordt wel getoond in de koolstofbalans van de ECR en 

ondersteunende infrastructuur als geheel. 

 

Tabel 14-15: Specifieke emissiefactoren stoom, elektriciteit en aardgas 

 CO2-eq emissiefactor Referentie 

Stoomproductie 0,056 tonCO2-eq/GJp 4th GHG Emission Trading data27 

Elektriciteitsverbruik 0,376 tonCO2-eq/MWh 4th GHG Emission Trading data27 

Aardgasverbruik 0,202 tonCO2-eq/MWh 

IPCC. 2006 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas 

Inventories 

14.4.2.1.1.3 Procesgeïntegreerde energiebesparende- en emissiereducerende 
maatregelen 

De ECR is ontworpen voor een selectieve en efficiënte productie van ethyleen. Project One gebruikt 

de state-of-the-art technologie voor het kraken van ethaan, de beste beschikbare technieken (BBT) 

en energie-integraties worden consequent toegepast voor het bereiken van hoge energie- en 

productie-efficiënties. In Tabel 14-16 wordt een overzicht gegeven van de procesgeïntegreerde 

energiebesparende en emissiereducerende maatregelen, zoals deze geïdentificeerd werden in de 

bedrijfsintern uitgevoerde energiestudie voor de ECR en de stoomketels. 

Bij het ontwerp van de ECR werden belangrijke CO2-emissiereducerende maatregelen 

geïmplementeerd, waaronder koude ethaan voeding om de energievraag van de scheidingsstap te 

reduceren, H2 fueling en lucht voorverwarming om de thermische efficiëntie van de stookinstallaties te 

verhogen. Koude ethaan voeding met energie-integratie en lucht voorverwarming reduceren het 

energieverbruik van de ECR met 6 tot 7%. H2 fueling reduceert de directe CO2-emissies met 60%. 

Tabel 14-16: Procesgeïntegreerde energiebesparende en emissiereducerende maatregelen van Project One 

Effect van de 

maatregelen 

Maatregelen per onderdeel 

ECR Stoomketels 

Koolstofefficiëntie 
Selectieve proceskeuze/grondstofkeuze voor 

ethyleenproductie 

Efficiënte verbranding van aardgas en 

H2 fuelling via stookgas 

Reductie CO2 emissies 

H2 fueling, 

lucht voorverwarming, stoomintegratie 

H2 fueling, 

lucht voorverwarming, stoomintegratie 

Verhogen energie- 

efficiëntie 

Koude integraties, 

lucht voorverwarming,  

BBT, stoomintegratie 

Lucht voorverwarming, BBT, 

stoomintegratie 

 

27 4th GHG Emission Trading Data, Steam Cracker Data Collection, 2017 



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

14-33 

 

14.4.2.1.1.4 ECR 

14.4.2.1.1.4.1 Koolstofbalans voor toets aan product benchmark EU-ETS 

Tabel 14-17 toont de energieverbruiken voor de ECR. Tabel 14-18 toont de afgeleide koolstofbalans 

voor toets aan de EU-ETS benchmark. De meeste ECR-CO2-equivalente emissies zijn directe 

emissies, die het gevolg zijn van de verbranding van stookgas in de ovens. Aan de energiebehoefte 

van de ethaankraker wordt bijna geheel voldaan met het waterstofrijke stookgas dat wordt 

gegenereerd als bijproduct van het kraakproces. Het gebruik van het waterstofrijke stookgas voor het 

kraakproces is een belangrijke techniek om CO2-emissies te reduceren. De ECR is tevens een sterk 

warmte-geïntegreerde eenheid. Als gevolg hiervan wordt een aanzienlijke hoeveelheid waterstofrijk 

stookgas naar de stoomketels geëxporteerd, wat de productie van stoom en elektriciteit mogelijk 

maakt met een kleinere CO2-voetafdruk in vergelijking met aardgas. In normale omstandigheden 

wordt er dus geen aardgas verbruikt in de ECR. Enkel wanneer er onvoldoende waterstofrijk stookgas 

wordt gegenereerd in de ECR, wordt aardgas verbruikt om aan de overblijvende energiebehoefte in 

de kraakovens tegemoet te komen.  

Tabel 14-17: Energieverbruiken ECR 

 

Tabel 14-18: Koolstofbalans ECR voor toets aan EU-ETS benchmark 

  Eenheid  ECR  

Directe emissies ktonCO2eq/jaar 449 

Indirecte emissies (balans stoom export en 
elektriciteitsimport) 

ktonCO2eq/jaar 5 

Totaal ktonCO2eq/jaar 454 

HVC-productie kton/jaar 1 563 

Specifieke CO2eq emissies ECR tonCO2-eq/tonHVC 0,290 
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14.4.2.1.1.4.2 Toets aan product benchmark EU-ETS 

De product benchmark voor HVC’s van fase 4 van het EU-ETS systeem (2021-2025) bedraagt 0,681 

tonCO2-eq/tonHVC
28, 29 voor stoomkraken (ECR). Een productbenchmark is gebaseerd op de 

gemiddelde broeikasgasemissies van de 10% best presterende installaties die het beschouwde 

product in de EU en de EER-EVA-landen6 produceren. Dit betekent dat de methodologie niet varieert 

naargelang van de gebruikte technologie of brandstof, de omvang van een installatie of de 

geografische ligging ervan. Er zijn 39 bestaande stoomkrakers onder het EU-ETS systeem, waarvan 

er 38 gebruikt werden voor het updaten van de EU-ETS benchmark29. Hieruit kan afgeleid worden dat 

er dus slechts 3,8 stoomkrakers voldoen aan de EU-ETS benchmarkwaarde voor HVC-productie. De 

10% best presterende stoomkrakers onder het EU-ETS systeem hadden in 2016 en 2017 een 

gemiddelde specifieke uitstoot van 0,693 tonCO2-eq/tonHVC
29. Hieruit kan afgeleid worden dat er voor 

het bepalen van de benchmark voor 2021-2025, een reductiefactor van 1,73% werd toegepast voor 

de gemiddelde specifieke uitstoot van de 10% best presterende stoomkrakers in 2016-2017. De 

gemiddelde specifieke uitstoot van alle stoomkrakers onder het EU-ETS systeem in 2016/2017 

bedroeg 0,891 tonCO2-eq/tonHVC. In de periode 2016/2017 werden er jaarlijks gemiddeld 31 393 609 

ton CO2-eq aan emissies gedekt door de benchmark en dus gratis toegewezen aan de stoomkrakers 

onder het EU-ETS systeem. De voorlopige kosteloze toewijzing van emissierechten gedekt door de 

benchmark voor het jaar 2021 wordt door de Europese Commissie ingeschat op 22 816 634 ton CO2-

eq29, wat een daling betekent van ca. 27% t.o.v. 2016/2017. 

De specifieke procesemissie van de Project One ethaankraker bedraagt 0,290 tonCO2-eq/tonHVC of 
slechts 42% van de huidige EU-ETS benchmarkwaarde en ligt dus ruim onder de huidige EU-ETS 
benchmarkwaarde.

 

28 Bijlage bij Uitvoeringsverordening van de Commissie tot vaststelling van herziene benchmarkwaarden voor de kosteloze 
toewijzing van emissierechten voor de periode van 2021 tot en met 2025 overeenkomstig artikel 10 bis, lid 2, van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad/87/EG van het Europees Parlement en de Raad 

29 European Commission Directorate-General Climate Action. Update of benchmark values for the years 2021 – 2025 of phase 
4 of the EU ETS. Benchmark curves and key parameters. 15/06/2021. 
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Figuur 14-5: Specifieke broeikasgasemissies (in ton CO2-eq/tonHVC) voor de bestaande stoomkrakers onder 
fase 4 van het EU-ETS systeem (Bron: Europese Commissie, dd. 15/06/202129) 

 

Project One zal de best presterende technologie voor stoomkraken exploiteren op vlak van 

koolstofefficiëntie in Europa. Project One impliceert een aanscherping van de EU-ETS 

benchmarkwaarde voor HVC-productie. Dit betekent dat de stoomkrakers onder het EU-ETS systeem 

die niet aan de benchmarkwaarde voldoen, meer aanvullende emissierechten of kredieten moeten 

kopen om de emissies af te dekken of meer emissie-reducerende maatregelen zullen moeten 

implementeren in vergelijking met de huidige situatie. Hieronder wordt berekend dat Project One een 

aanscherping van de EU-ETS benchmarkwaarde voor HVC-productie impliceert tot ca. 0,577 tonCO2-

eq/tonHVC. Dit is een daling van ca. 15% ten opzichte van de huidige benchmarkwaarde voor HVC-

productie (0,681 tonCO2-eq/tonHVC). 

Rekening houdend met een huidige jaarlijkse HVC-productiecapaciteit in Europa van 47,6 Mton 

HVC’s (IEA (2018), betekent dit dat er jaarlijks ca. 4,95 Mton extra emissierechten moeten betaald 

worden of vermeden moeten worden door de bestaande stoomkrakers voor HVC-productie onder het 

EU-ETS systeem. Een dergelijke hoeveelheid aan emissierechten komt overeen met ca. 267 M 

euro/jaar, rekening houdend met de huidige prijs (midden juni 2021) van 54 euro/tonCO2 onder het 

EU-ETS systeem. Een deel van deze bijkomende inkomsten voor het EU-ETS systeem zal worden 

benut voor het ondersteunen van innovatie- en moderniseringsprojecten in energie-intensieve 

industriële sectoren en de energiesector. 

De benchmarkwaardes worden per toewijzingsperiode aangescherpt o.b.v. de geobserveerde 

verbetering in broeikasgasintensiteit in de 10% meest efficiënte installaties. De benchmarkwaarden 

zullen nog eens worden aangescherpt voor de periode 2026-2030, om onder meer rekening te 

houden met technologieverbeteringen. Aangezien prestatiegegevens 2021-22 zullen worden gebruikt 

om de benchmarks van 2026-30 af te leiden, zal de ECR van Project One vermoedelijk een impact 

hebben op de benchmark van fase 5 van het EU-ETS systeem (vanaf 2031), aangezien de 

activiteiten in 2026 zullen starten. 

Fase 5 (2031) EU-ETS systeem 

Aanscherping EU-ETS benchmarkwaarde voor HVC-productie door Project One =   

(2,8 x 0,693 tonCO2-eq/tonHVC + 0,290 tonCO2-eq/tonHVC) / 3,8 x (1 – reductiefactor) = 0,577 

tonCO2-eq/tonHVC 

(Hierbij wordt aangenomen dat de stoomkraker van Project One de hoogst emitterende stoomkraker wegduwt uit de 

beschouwde groep van de 10% best presterende stoomkrakers van het EU-ETS systeem en dat de reductiefactor 

constant blijft op 1,73%.) 

Extra aankoop of extra vermijden van CO2-emissierechten voor bestaande stoomkrakers EU-

ETS systeem door Project One =  

(0,681 tonCO2-eq/tonHVC - 0,577 tonCO2-eq/tonHVC) x 47,6 MtonHVC/jaar = 4,95 MtonCO2/jaar 

4,95 MtonCO2/jaar x 54 euro/tonCO2 = 267 M euro/jaar 
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14.4.2.1.1.4.3 Mogelijke reductie CO2-voetafdruk INEOS-groep 

Het in Project One geproduceerde ethyleen wordt verkocht aan de markt. De meeste bestaande 

installaties worden heden gevoed met ethyleen afkomstig van Europese naftakrakers, die veelal 

verouderd zijn en een aanzienlijk hogere specifieke CO2-equivalente emissie hebben dan de nieuwe 

ECR van Project One. Deze installaties kunnen het door Project One geproduceerde ethyleen 

afnemen en de CO2-equivalente emissie laten dalen. Hieronder werd bij wijze van voorbeeld 

berekend dat de reductie van de CO2-voetafdruk van de INEOS-groep door Project One 

ca. 2 Mton CO2-eq/jaar zou bedragen, wanneer de installaties van de INEOS-groep het in Project 

One geproduceerde ethyleen zouden gebruiken. 

Tabel 14-19: Mogelijke reductie CO2-voetafdruk INEOS-groep door Project One bij gebruik van Project One 
ethyleen 

  
Gemiddelde 

Europese naftakraker 
ECR Project One 

Ethyleenproductie kton/jaar 1 450 1 450 

CO2-eq emissie per ton 

HVC 
tonCO2-eq/tonHVC 0,891* 0,290 

CO2-eq emissie per ton 

ethyleen 
tonCO2-eq/tonethyleen 1,74** 0,31 

Totaal CO2-eq emissie  kton CO2-eq/jaar 2 523 454 

* Europese Commissie, dd. 15/06/202129 

**Gebaseerd op data van Ren et al. (2006) en IEA (2018) 

14.4.2.1.1.5 Totaal ECR en ondersteunende infrastructuur 

14.4.2.1.1.5.1 Import groene stroom 

De elektriciteitsvraag van Project One bedraagt 140 160 MWh per jaar. Er werden 2 

stroomafnameovereenkomsten (PPA of power purchase agreement) afgesloten met de 

energieleveranciers Engie en RWE voor de levering van in totaal 509 600 MWh per jaar aan groene 

stroom (offshore windenergie) gedurende 10 jaar. Dit betekent dat bij de start van Project One in 

2026, de externe elektriciteitsvraag afgedekt zal worden met groene stroom. In de koolstofbalans van 

de ECR en ondersteunende infrastructuur worden de indirecte emissies als gevolg van de import van 

elektriciteit dus geëlimineerd. 

Voor de kraakovens van de ECR wordt er geen elektrificatie toegepast. Elektrificatie van kraakovens 

zit momenteel nog in de fase van onderzoek en ontwikkeling en er is heden geen gevestigde noch 

kostencompetitieve technologie. Elektrificatie van de kraakovens kan wel geëvalueerd worden 

wanneer de technologie voldoende ver ontwikkeld is. Kraakovens van de ECR produceren een vrij 

groot volume stookgassen als ‘nevenproduct’ van het kraakproces, die hoofdzakelijk uit waterstof en 

methaan bestaan. Deze stookgassen kunnen nuttig worden ingezet door verbranding met gebruik van 

de energie-inhoud. Door het hoge waterstofgehalte is dit stookgas zeer goed verbrandbaar en geeft 

het aanleiding tot beduidend lagere emissies van CO2 dan aardgas. Door de stookgassen direct in te 

zetten voor verwarming van de kraakovens, met recuperatie van de resterende warmte door 

stoomproductie, wordt deze energie-inhoud ter plaatse gerecupereerd. Indien de kraakovens 

elektrisch zouden worden verwarmd, wordt dezelfde hoeveelheid stookgassen geproduceerd, die dan 
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niet meer kan worden ingezet voor verwarming van de kraakovens. Er zou een ander gebruik van het 

stookgas moeten worden gezocht, zoals het inzetten van het stookgas voor stoomproductie voor 

gebruik in de proceseenheden of voor het genereren van elektriciteit, waarbij de energie-inhoud van 

het stookgas minder goed gerecupereerd wordt. Voor een dergelijk gebruik van het stookgas, moeten 

er grotere stoomketels worden gebouwd. Om echter directe CO2-emissies te vermijden bij gebruik 

van het stookgas, moet er een toepassing gevonden worden voor de methaanstroom in het stookgas 

zonder verbranding van methaan. 

14.4.2.1.1.5.2 Koolstofbalans 

In dit hoofdstuk wordt ook de uitstoot meegeteld afkomstig van de ondersteunende infrastructuur, 

nodig voor de exploitatie van de ECR. Tabel 14-20 toont de energieverbruiken voor de 

ondersteunende infrastructuur. Tabel 14-18 toont de koolstofbalans voor het geheel van de ECR en 

ondersteunende infrastructuur. Bij de start van Project One in 2026 – waarbij de externe 

elektriciteitsvraag van 140 160 MWh/jaar wordt afgedekt door groene stroom met 2 PPA‘s van 509 

600 MWh/jaar – zullen de totale emissies van de ECR en ondersteunende infrastructuur dalen met 

ca. 7% ten opzichte van het project zonder de import van groene stroom, met name van 708 

ktonCO2-eq/jaar tot 655 ktonCO2-eq/jaar. 

Tabel 14-22 geeft de grondstoffen koolstofefficiëntie weer voor de ECR en ondersteunende 

infrastructuur. Van de grondstof ethaan wordt 81% van de koolstof vastgelegd in ethyleen. 

Tabel 14-20: Energieverbruiken ondersteunende infrastructuur 

 

Tabel 14-21: Koolstofbalans ECR + ondersteunende infrastructuur 

  Eenheid  
ECR + ondersteunende 
infrastructuur zonder 
import groene stroom 

ECR + ondersteunende 
infrastructuur met import 
groene stroom aan 100% van 
elektriciteitsvraag = Project 
One 

Totaal directe emissies ktonCO2eq/jaar  655 655 

Totaal indirecte emissies 
door import elektriciteit 

ktonCO2eq/jaar  53 0 

Totaal emissies ktonCO2eq/jaar  708 655 

 

  

Volume C-inhoud

(kton/jaar) (wt%)

Aardgas 67 75

Stookgas 13 45

GWh/jaar

140
Elektriciteit

OSBL In
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Tabel 14-22: Grondstoffen koolstofefficiëntie ECR + ondersteunende infrastructuur  

Koolstofefficiëntie  

  

Koolwaterstoffen  
C-
inhoud 

Koolstof  CO2 emissies 

kton/jaar  wt % kton/jaar  kton/jaar  

Grondstoffen (in) Ethaan  1 910 80,0 1 528 0 

Producten (uit) 

Ethyleen  1 450 85,7 1 243 0 

Andere (C3, 
C4 and C5+) 

175 89,6 157 0 

Tail gas (uit, gebruikt als stookgas) 285 45,0 128 470 

Grondstof koolstofefficiëntie 
ethyleenproductie 

 81% 

14.4.2.1.2 Toekomstperspectieven: reductie van emissies 

Project One heeft heden een aantal mogelijke toekomstperspectieven om de directe CO2-emissies 

van de ECR verder te reduceren. Deze toekomstperspectieven worden hieronder besproken. 

INEOS-groep heeft zich verbonden tot het behalen van de EU klimaat- en energiedoelstellingen voor 

2050 en de netto CO2-emissies tot nul te herleiden. Project One is ontworpen met het oog op net zero 

CO2-emissies en beoogt de eerste CO2 neutrale kraker te zijn in Euopa die een rol zal kunnen spelen 

in de duurzame industriële toekomst van Antwerpen. Project One is er op heden van overtuigd dat het 

haalbaar is dit traject af te leggen in 10 jaar vanaf de opstart van de kraker. INEOS houdt daarbij ook 

rekening met de ambitie van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen tot 

ten minste 55% onder het niveau van 1990.  

Om deze doelstellingen te behalen, werkt INEOS aan het opstellen van een roadmap. De roadmap 

zal een plan van aanpak bevatten hoe INEOS de emissies kan reduceren door het gebruiken van 

groene stroom, waterstof en gerecycleerde of bio-gebaseerde grondstoffen en het verhogen van de 

energie- en grondstofefficiëntie van de productiesites. Hoewel de focus ligt op het vermijden van CO2-

emissies en niet op het wachten op een beschikbare techniek om CO2 op te slaan, is ook opslag van 

CO2 een onderdeel van de roadmap. Hiervoor kan INEOS steunen op ervaring met reeds bestaande 

CO2-afvanginstallaties op de INEOS-sites in Zwijndrecht, Tavaux, Lavera en Keulen. Momenteel 

wordt ongeveer 100 000 ton CO2, dat als bijproduct van het ethyleenoxideproces in Zwijndrecht 

ontstaat, afgevangen, gezuiverd, vloeibaar gemaakt, verkocht en hergebruikt. INEOS is ook 

betrokken in het “Power to Methanol” demonstratieproject in de Haven van Antwerpen voor de 

productie van methanol vanuit CO2 op technische schaal (zie § 14.4.2.1.2.1.2 hieronder).  

14.4.2.1.2.1 Post-combustion reductie van directe emissies door CO2-captatie 

CO2 kan gecapteerd worden uit puntbronnen, waarna de gecapteerde CO2 vervolgens opgeslagen 

wordt in de diepe ondergrond (CCS) of gebruikt wordt in andere productieprocessen (CCU). 

14.4.2.1.2.1.1 CO2-captatie Project One 

Technologiebeschikbaarheid  
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Door Project One werd een analyse gemaakt van verschillende huidige bestaande post-combustion 

technologieën (CO2-afvang na verbranding) voor de relatief lage-concentratie CO2-stromen van de 

ECR en de stoomketels, zie Tabel 14-23. De huidige mature, commercieel beschikbare en relevante 

post-combustion technologie voor Project One maakt gebruik van een solvent, mono-ethanolamine 

(MEA), om CO2 uit rookgassen op atmosfeerdruk te absorberen. Het solvent wordt geregenereerd 

door verwarming in een stripper, waardoor de zwakke chemische binding tussen het amine en het 

CO2 wordt verbroken. De CO2 die vrijkomt wordt gecomprimeerd en gedroogd en vervolgens via een 

pijpleiding geëxporteerd voor hergebruik (CCU) of geologische opslag (CCS). Deze technologie heeft 

tot 90% CO2-afvangefficiëntie. Een voorbeeld van de layout van een CO2-afvanginstallatie wordt 

gegeven in Figuur 14-6 en Figuur 14-7. 

Hoewel INEOS kan steunen op ervaring met reeds bestaande CO2-afvanginstallaties op de INEOS-

sites in Zwijndrecht, Tavaux, Lavera en Keulen, moet er worden vermeld dat de huidige state-of-the-

art-technologie voor CO2-afvang na verbranding nog steeds in ontwikkeling is. Heden zijn er in de 

wereld slechts enkele voorbeelden op (semi-)industriële schaal operationeel. 



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

14-40 

 

 

Figuur 14-6: Layout van de CO2-afvanginstallatie van de Petra Nova steenkoolcentrale in Texas (VS) (Bron: 
U.S. Energy Information Administration) 

 

Figuur 14-7: Detail van de layout van de CO2-afvanginstallatie van de Petra Nova steenkoolcentrale in Texas 
(VS) (Bron: Mitsubishi Heavy Industries)  
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Tabel 14-23: Analyse post-combustion CO2-captatietechnologieën (Bron: IOB) 

Minimum 
criteria en 
weerhouden 
technologie 
(ja /nee ) 

Aminesolvent 
Gekoeld 
ammoniaksolvent 

Fysisch solvent 
Kaliumcarbonaat 
solvent 

Cryogeen Adsorptie 
2-traps 
membraan 

CO2-afvang 
(>90%) 

90% Tot 90% 
CO2 partieeldruk te 
laag 

Tot 90% 

 Voorafgaande 
opconcentratiestap 
vereist. Minimum 
concentratie van 
50% vereist in het 
rookgas  

90% 90% (theoretisch) 

CO2-
zuiverheid 
(>95%) 

>99% (droog) >99% (droog) Laag >99% (droog)  >99% 95% (theoretisch) 

Technology 
Readiness 
Level (TRL) 
(>8)30 

8-9 7 Nvt 5-6  5-6 6-7 

 

30 De Europese Commissie heeft de definities van de TRLs als volgt vastgesteld: 

1. Basic principles observed 

Deze fase wordt gekenmerkt door fundamenteel onderzoek. De basisprincipes van de technologie zijn geobserveerd en er zijn aannames over de werkingsprincipes van deze technologie. Hier is echter nog geen experimenteel bewijs 

voor beschikbaar. 

2. Technology concept formulated 

Het technologisch concept en het mogelijke toepassingsgebied is geformuleerd. 

3. Experimental proof of concept 

De eerste laboratoriumtesten zijn afgerond met een ‘proof of concept’ als resultaat. 

4. Technology validated in lab 

Het proof of concept wordt gevalideerd in laboratorium-omgeving, veelal met behulp van ruwe (low-fidelity) prototypes op kleine schaal. 

5. Technology validated in relevant environment 

De technologie is getest en gevalideerd in een relevante omgeving. Hierbij worden vaak functionele en geraffineerde (high-fidelity) prototypes gebruikt. 

6. Technology demonstrated in relevant environment 

De werking van de technologie wordt in een relevante omgeving gedemonstreerd. De prestaties van het prototype zijn nog niet geoptimaliseerd voor de operationele omgeving. Met behulp van deze demonstratie wordt het technisch 

werkingsprincipe aangetoond 

7. System prototype demonstration in operational environment 

De technologie is geïntegreerd in de uiteindelijke operationele omgeving. De focus ligt nu op zaken zoals productie en certificering. 
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Minimum 
criteria en 
weerhouden 
technologie 
(ja /nee ) 

Aminesolvent 
Gekoeld 
ammoniaksolvent 

Fysisch solvent 
Kaliumcarbonaat 
solvent 

Cryogeen Adsorptie 
2-traps 
membraan 

Bestaande 
installatie 

1,4 Mton/jaar < 100 kton/jaar 

 Bewezen 
techniek in 
aardgas/syngas 
toepassingen. Geen 
ontwikkelde techniek 
als post-combustion 
CO2-
captatietechnologie. 

Pilootschaal (< 10 
kton/kaar) 

 
Pilootinstallatie 
(10 kton/jaar) 

Pilootinstallatie (7 
kton/jaar) 

 
 

 
Geen bewezen 
afdoende voordelen 
t.o.v. de technologie 
met aminesolvent 

  
Lage TRL. Risico voor 
opschaling 

 
 

Lage TRL. 
Risico voor 
opschaling 

 
Lage TRL. Risico 
voor opschaling 

VGM 
(Veiligheid, 
Gezondheid en 
Milieu) 

Toxische 
degradatieproducten 
met conventioneel 
amine, waaronder 
vorming van warmte 
stabiele zouten. 

Solventvluchtigheid. 
Risico op vorming van 
vaste stoffen. Geen 
toxische 
degradatieproducten. 

 
Solvent degradeert 
niet en heeft geen 
toxische emissies. 

 

Afvalproductie 
van adsorbens. 
Geen toxisch 
materiaal.  

Geen toxisch 
product. Hoge druk 
exploitatie. 

Amine technologie is de enige mature en relevante technologie voor lage-concentratie CO2-stromen (post combustion-captatietechnologieën) 

 

 

8. System complete and qualified 

De technologie presteert naar behoren en de laatste productieproblemen zijn opgelost. 

9. Actual system proven in operational environment 

De technologie is technisch en commercieel gereed. De volgende stappen zijn productie en marktintroductie. 



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

14-43 

 

Project One CO2-afvangklaar 

Project One wordt ‘CO2-afvangklaar’ gemaakt voor toepassen van post-combustion CO2-captatie met 

technologieflexibiliteit op de ECR en de stoomketels. De term ‘CO2-afvangklaar’ duidt hier op het feit 

dat er i.f.v. het toepassen van CO2-captatie voldoende oppervlakte op het projectgebied wordt 

gereserveerd en dat er in het ontwerp reeds rekening gehouden wordt met een toekomstige 

retrofitting van de site en de installaties. 

De CO2-concentratie in de rookgassen (3,6 mol%) is bij het verbranden van het huidige waterstofrijke 

stookgas in de kraakovens te laag om CO2-afvang efficiënt toe te passen. De huidige state-of-the-art-

technologie maakt immers gebruik van rookgassen die minstens 14 mol% CO2 bevatten. Dit betekent 

dat de ECR zou worden aangepast om zuiver H2 te produceren als eindproduct. Het stookgas dat in 

de fornuizen gebruikt wordt zou dan hoofdzakelijk uit methaan bestaan, aangevuld met aardgas, 

waardoor de CO2-concentratie in de schouw van de kraakfornuizen voldoende hoog zou liggen om er 

CO2-afvang efficiënt op te kunnen toepassen. 

Indien Project One in de toekomst een CO2-afvanginstallatie zal bouwen en exploiteren, zal Project 

One: 

1. het waterstof dat vrijkomt in de procesinstallaties van de ECR (ca. 13 ton/u of 114 kton/jaar) en dat 

in de uitgangssituatie ingezet wordt als brandstof, uit het stookgas halen (met een PSA-eenheid; 

pressure swing adsorption) en dat waterstof een apart gebruik geven (exporteren voor productie 

van chemicaliën of in een specifieke stookinstallatie inzetten). Er moet worden vermeld dat de 

fornuizen geoptimaliseerd zijn voor een hoog waterstofgehalte in het stookgas. Hierdoor zal de 

productie van de fornuizen met ca. 15% moeten worden gereduceerd of moeten de fornuizen 

omgebouwd worden om een productieverlies te beperken. 

2. het resterende stookgas (vooral methaan) samen met aangekocht aardgas (ca. 20 ton/u of 175 

kton/jaar) gebruiken als brandstof, waarbij op de rookgassen dan CO2-afvang wordt toegepast. De 

CO2-concentratie in de rookgassen bedraagt op die manier ca. 9 mol%, wat nog steeds laag is. 

Absorptie vindt plaats ter hoogte van de installaties van de ECR en de stoomketels zelf. 

Solventregeneratie en CO2-compressie vinden gecentraliseerd plaats. 

Koolstofbalans en energiebehoefte 

In Tabel 14-24 worden de resultaten van de energiestudie van PDC31 getoond, waarbij de invloed op 

de koolstofbalans van de ECR en ondersteunende infrastructuur door implementatie van een post-

combustion CO2-afvanginstallatie op basis van MEA-absorptie voor de ECR en de stoomketels werd 

berekend: 

• Een CO2-afvanginstallatie voor de ECR en de stoomketels betekent een additionele stoomvraag 

van ca. 197 MWth en een compensatie in aardgas voor de export van het waterstofgas. Hierdoor is 

er ca. 628 MW extra aardgasverbruik nodig voor de stoomketels en de ECR samen. De directe 

emissies van de ECR en ondersteunende infrastructuur stijgen hiermee aanvankelijk van 655 

ktonCO2-eq/jaar naar ca. 1 710 ktonCO2-eq/jaar. Rekening houdend met een CO2-captatie 

efficiëntie van 90% voor emissies van de ECR en de stoomketels, kan er hiervan zo’n 1 539 

ktonCO2-eq/jaar worden afgevangen en blijven er ca. 171 ktonCO2-eq/jaar aan directe CO2-

emissies over voor de ECR en ondersteunende infrastructuur. In vergelijking met het basisproject 

(zonder CO2-captatie) betekent dit dat er ca. 484 ktonCO2-eq/jaar aan directe CO2-emissies 

worden vermeden. Naast de bijkomende stoomvraag van ca. 197 MWth is er ook een additionele 

vraag naar koelwater van ca. 255 MWth en een additionele elektriciteitsvraag van ca. 24 MWe 

(hiervan wordt uitgegaan dat dit gedekt wordt met groene stroom door de 2 PPA’s van Project 

One). 

 

31 PDC. Project One – CO2 capture and CO2 avoidance. Dd. 07/05/2021. In opdracht van Ineos. 
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• Een CO2-afvanginstallatie voor de ECR en de stoomketels betekent een totale koolstofvoetafdruk 

van ongeveer 171 ktonCO2-eq/jaar. Dit betekent een reductie van ongeveer 74% ten opzichte van 

de CO2-equivalente uitstoot van het basisproject (zonder CO2-captatie). 

Kost 

De investeringskosten voor de toekomstige CO2-afvanginstallatie op de ECR en de stoomketels met 

de MEA-absorptietechnologie (huidige state-of-the-art) werd berekend in de energiestudie van PDC31 

en bedragen ruwweg 630 miljoen euro. De jaarlijkse werkingskosten voor de toekomstige CO2-

afvanginstallatie op de ECR en de stoomketels bedragen ruwweg 190 miljoen euro. De kost voor het 

vermijden van CO2 bedraagt hiermee ruwweg 393 euro per ton vermeden directe CO2-emissie. Ter 

vergelijking: heden (midden juni 2021) bedraagt de prijs per ton CO2 emissierechten 54 euro onder 

het EU-ETS systeem. 

Ruimtebehoefte 

De ruimtebehoefte voor de toekomstige CO2-afvanginstallatie met de MEA-absorptietechnologie 

(huidige state-of-the-art) met 90% CO2-afvangefficiëntie werd berekend in een studie van PDC32. 

De totale ruimtebehoefte voor de toekomstige CO2-afvanginstallatie voor de ECR en stoomketels 

werd door PDC berekend als ca. 8 000 m². De schatting van PDC is gebaseerd op interne referentie-

informatie met betrekking tot CO2-afvang door middel van de huidige state-of-the-art MEA 

technologie. Deze totale oppervlakte wordt verdeeld als volgt:  

• Voor de sectie ‘voorbehandeling en absorptie’ aan de ECR-installatie is een perceel nodig van 

ca. 1 900 m² (inclusief de ruimte nodig voor de koeltorencellen); 

• Voor de gecentraliseerde CO2-afvanginstallatie (stripper, CO2-compressor, koeltorencellen voor 

de stripper en CO2-compressor en opslagvaten voor hulpchemicaliën) is een perceel nodig van 

ca. 5 400 m² perceeloppervlakte nodig. Deze oppervlakte omvat 1 000 m² voor opslagvaten. 

Conclusie 

Uit de bovenstaande analyse van de CO2-captatie-installatie met behulp van de huidige state-of-the-

art-technologie op basis van MEA-absorptie, blijkt dat deze technologie een omvangrijke stoomvraag 

heeft die het aardgasverbruik van de stoomketels gevoelig doet stijgen en bovendien een bijkomende 

elektriciteitsvraag en koelvraag betekent. CO2-captatie betekent een belangrijke reductie van 

ongeveer 74% ten opzichte van de CO2-equivalente uitstoot van het basisproject (zonder CO2-

captatie). De kost van deze CO2-captatietechnologie is erg hoog. Op basis van bovenstaande 

elementen wordt geconcludeerd dat CO2-captatie met de huidige state-of-the-art MEA technologie op 

dit moment niet verantwoord is. Project One wordt ‘CO2-afvangklaar’ gemaakt met 

technologieflexibiliteit, om bij verwachte evoluties in CO2-captatietechnologieën, CO2-captatie te 

kunnen implementeren op de projectsite. 

De tijdlijn voor implementatie van deze technologie is onder meer afhankelijk van: 

• De beschikbaarheid van een efficiënte mature technologie voor het afvangen van de relatief CO2-

arme rookgassen van Project One, wat heden niet beschikbaar is; 

• Een gegarandeerde afzet van het geproduceerde waterstofgas (ca. 13 ton/u of 114 kton/jaar); 

• Een gegarandeerde afzet van het geproduceerde CO2 (transport, opslag en/of hergebruik) (ca.  

1 539 kton/jaar); 

• De evolutie in de prijs van CO2-emissierechten onder het EU-ETS systeem. 

 

32 PDC. Project One – Plot-space estimate for carbon capture. Dd. 14/04/2020. In opdracht van Ineos. 



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

14-45 

 

Dit toekomstperspectief zal het voorwerp vormen van verder onderzoek i.k.v. de roadmap van INEOS 

voor het bereiken van netto nul CO2-emissies voor al haar sites in de Haven van Antwerpen tegen ten 

laatste 2050. Project One is er op heden van overtuigd dat het haalbaar is dit traject af te leggen in 

10 jaar vanaf de opstart van de kraker. 

 

Tabel 14-24: Toekomstperspectief: koolstofbalans ECR en ondersteunende infrastructuur bij CO2-
afvanginstallatie 

 Eenheid 

ECR en 
ondersteunende 
infrastructuur zonder 
CO2-captatie 

ECR en ondersteunende 
infrastructuur met CO2-
captatie 

Totaal directe emissies 
ECR en 
ondersteunende 
infrastructuur 

ktonCO2eq/jaar 655 Ca. 1 710 

Totaal CO2-captatie ktonCO2eq/jaar - Ca. 1 539 

Overblijvende directe 
CO2-emissies na CO2-
captatie 

ktonCO2eq/jaar - Ca. 171 

Vermeden directe CO2-
emissies 

ktonCO2eq/jaar - Ca. 484 

14.4.2.1.2.1.2 CCUS in de Haven van Antwerpen 

IOB is een partner in het Antwerp@C project, waarin de mogelijkheden voor CCUS worden 

onderzocht in de Haven van Antwerpen. Het consortium van deelnemende bedrijven onderzoekt de 

technische en economische haalbaarheid van een CO2 infrastructuur voor CCUS. De CO2 

infrastructuur zou van het ‘open access’ type zijn en dus gebruikt kunnen worden door de gehele 

industriële havengemeenschap. In de eerste fase zullen de partners studies uitvoeren naar de 

technische en economische haalbaarheid van CO2 infrastructuur ter ondersteuning van CCUS. België 

beschikt alvast niet over een geschikte ondergrond om CO2 offshore op te slaan. Daarom zullen 

internationale samenwerkingen noodzakelijk zijn. De haven van Antwerpen stapte in 2019 in 2 

aanvragen van projecten om erkend te worden door de Europese Commissie als Projecten van 

Gemeenschappelijk Belang. Beide projecten bieden de mogelijkheid om de ontwikkeling van 

grensoverschrijdende CO2-transportinfrastructuur te onderzoeken, richting respectievelijk Rotterdam 

(CO2TransPorts project) en Noorwegen (Northern Lights project). Deze beide projecten werden eind 

2019 erkend als projecten van gemeenschappelijk belang33. In een eerste fase worden 

emissiebronnen met zeer geconcentreerde CO2-stromen afgevangen. Nadien wordt beoogd om 

emissiebronnen met meer verdunde CO2-stromen af te vangen. 

Bij het toepassen van CO2-captatie en PSA-eenheden bij Project One in een toekomstperspectief, zal 

er zowel CO2 als waterstofgas beschikbaar komen op de site van Project One. Dit opent een 

belangrijk perspectief naar het (her)gebruik van CO2 en waterstofgas in de toekomst in de Haven van 

Antwerpen. Zo maakt het aan Project One grenzende bedrijf Inovyn deel uit van het 7-ledige 

consortium dat het “Power to Methanol” demonstratieproject zal opzetten voor de productie van 

methanol vanuit CO2 op technische schaal (geplande productie van 8 000 ton methanol per jaar). De 

proefinstallatie wordt verwacht op te starten tegen 2022. 

 

33 Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/89 van de Commissie van 18 november 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang 
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14.4.2.1.2.1.3 CCUS Project Greensand 

INEOS onderzoekt hoe op termijn CO2 kan geborgen worden in uitgeputte olievelden in de Noordzee. 

Het project binnen INEOS dat de mogelijkheden voor het transport en de injectie van CO2 onderzoekt 

heeft de naam ‘Greensand’ gekregen. 

INEOS heeft reeds een bijna uitgeputte aardoliewinning (Siri Area) voor de Deense kust verworven. 

Het idee is om op termijn CO2 die afgevangen wordt uit rookgassen, per schip naar Denemarken te 

transporteren en daar in de uitgeputte olievelden te injecteren. Men beoogt zo tot 4 miljoen ton CO2 

per jaar te kunnen bergen. 

14.4.2.1.2.2 Pre-combustion reductie van directe emissies door 100% H2-gehalte in 
stookgas 

Als alternatief voor de reductie van de CO2-emissies van de ECR met een post-combustion CO2-

captatietechnologie, werd bekeken of een pre-combustion technologie mogelijk is waarbij het 

waterstofgehalte in het stookgas naar de ECR en de stoomketels wordt opgedreven tot 100%. In dit 

geval wordt de directe CO2-uitstoot van het proces naar nul gebracht. Ook in dit geval zal een PSA-

eenheid het stookgas moeten scheiden in zijn waterstof- en methaanfractie. De waterstoffractie zal 

dan gerecupereerd worden naar de fornuizen en dient te worden aangevuld met bijkomende groene 

waterstof (geproduceerd uit hernieuwbare energiebron) of blauwe waterstof (geproduceerd via stoom 

reforming (van methaan) (“steam reforming”) gecombineerd met CO2-captatie), ongeveer 100 

kton/jaar. Voor dit scenario dienen beperktere wijzigingen aan de fornuizen te worden gedaan om dit 

toe te laten en wordt geen productieverlies verwacht, in tegenstelling tot het alternatief scenario met 

CO2-captatie. Bij een 100% waterstofgehalte uit groene waterstof in het stookgas dient wel een 

uitweg gevonden te worden voor de overige methaanfractie. Dit kan door deze te injecteren in het 

aardgasnetwerk ofwel te valoriseren bv. als grondstof voor blauwe waterstofproductie via stoom 

reforming van methaan gecombineerd met CO2-captatie. 

Er bestaan 2 opties voor de bijkomende toevoer van groene waterstof van ongeveer 100 kton/jaar: 

• Afname van groene waterstof van het net: De implementatie van deze optie is afhankelijk van de 

beschikbaarheid van een voldoende hoeveelheid groene waterstof op de markt (ongeveer 100 

kton/jaar), wat heden niet beschikbaar is. 

• Productie van groene waterstof met groene stroom in Project One: De implementatie van deze 

optie is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende groene stroom. Voor deze optie is 

immers ongeveer 500 à 600 MW extra groene stroom nodig, wat heden niet beschikbaar is voor 

Project One. 

De productie van blauwe waterstof heeft het voordeel t.o.v. CO2-captatie op de bestaande 

kraakovens, dat het stoom reforming proces een hoge CO2-concentratie heeft in de schouw, wat 

efficiënter is voor CO2-captatie. 

 

Project One is er op heden van overtuigd dat het haalbaar is het traject naar een net zero CO2-

emissie af te leggen in 10 jaar vanaf de opstart van de kraker, daarbij gebruik makend van één of 

meer van de in dit MER beschreven technieken. 
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14.4.2.1.2.3 Pre-combustion reductie van directe emissies door gedeeltelijke 
elektrificatie van de fornuizen in combinatie met 100% H2-gehalte in 
stookgas 

Een andere mogelijkheid voor de reductie van de CO2-emissies van de ECR, is een gedeeltelijke 

elektrificatie van de kraakfornuizen van de ECR waarbij de rest van de fornuizen werkt op 100% 

waterstof in het stookgas. Elektrificatie van kraakovens zit momenteel nog in de fase van onderzoek 

en ontwikkeling en er is heden geen gevestigde noch kostencompetitieve technologie. Het is nog niet 

gekend hoe deze technologie er concreet zal uitzien, maar deze technologie zal vermoedelijk een 

verregaande retrofit van de ECR vereisen. Deze technologie vereist ongeveer 300 à 400 MW groene 

stroom, wat heden niet beschikbaar is voor Project One. De toekomstige beschikbaarheid van een 

mature technologie en voldoende groene stroom, is moeilijk te voorspellen.  

In dit geval wordt de directe CO2-uitstoot van het proces naar nul gebracht. Ook in dit geval zal een 

PSA-eenheid het stookgas moeten scheiden in zijn waterstof- en methaanfractie. De waterstoffractie 

zal dan gerecupereerd worden naar de fornuizen. Voor de resterende methaanfractie dient dan 

opnieuw een afzet gevonden worden. 

Project One is er op heden van overtuigd dat het haalbaar is het traject naar een net zero CO2 

emissie af te leggen in 10 jaar vanaf de opstart van de kraker, daarbij gebruik makend van één of 

meer van de in dit MER beschreven technieken. 

14.4.2.2 Administratief gebouw 

Passieve technieken zoals doorgedreven isolatie en passieve zonnewinst, klimaat- en 

verlichtingsregelingen en hernieuwbare energietechnieken (warmtepomp) worden geïntegreerd in het 

ontwerp van het administratief gebouw. Op de magazijnen worden PV-panelen geplaatst. Het 

energiezuinig ontwerp werd doorgevoerd door het architectenbureau in opdracht van Project One. 

Het administratief gebouw zal ruim voldoen aan de Energieprestatieregelgeving geldig vanaf 2022. 

In het kader van deze studie werd ook een beoordeling aan het BREEAM International New 

Construction 2016 Scheme uitgevoerd voor het administratief gebouw. BREEAM staat voor Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method en is een duurzaamheidskeurmerk voor 

het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. I.k.v. BREAAM wordt de 3de 

hoogste score behaald op een schaal van 1 tot 5 (rating ‘very good’). 

Rekening houdend met de toegepaste energiezuinige technieken, bedraagt de indirecte CO2-uitstoot 

van het administratief gebouw ca. 300 ton CO2/jaar. Gezien de externe elektriciteitsvraag afgedekt zal 

worden met groene stroom, worden deze indirecte emissies van het administratief gebouw dus 

geëlimineerd. 

14.4.2.3 Woon-werkverkeer werknemers 

In Hoofdstuk 10 Mobiliteit wordt berekend dat er ca. 533 mensen zich moeten verplaatsen naar de 

site van Project One.  

In Hoofdstuk 10 Mobiliteit werd de modal split bepaald, weergegeven in Tabel 14-25. Aan de hand 

van deze modal split en emissiefactoren per voertuig, wordt de koolstofbalans bepaald van het woon-

werk verkeer van de werknemers in de exploitatiefase. Als conservatieve aanname wordt 50 km per 

rit of 100 km per dag genomen en 250 werkdagen per jaar. 

In Hoofdstuk 10 Mobiliteit worden maatregelen en aanbevelingen bepaald om de modal split en de 

duurzaamheid van het woon-werkverkeer te verbeteren, waaronder stimuleren van fietsverkeer, 

collectief vervoer, carpoolen, het beperken van het aanbod aan parkeerplaatsen en stimuleren van 

elektrische voertuigen. Deze maatregelen en aanbevelingen zijn uiteraard ook relevant voor 

Hoofdstuk Klimaat om de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer te beperken. 
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Tabel 14-25: Koolstofbalans woon-werkverkeer werknemers Project One 

Voertuig Modal split 
Aantal werknemers/ 
bezoekers per dag 

Aantal 
km/dag 

CO2-
emissiefactor34 

CO2-emissie 
(ton CO2-
eq/jaar) 

Fiets 17% 91  0 0 

Collectief 
vervoer I-bus 

8% 43 100 
110 

gCO2/reizigerskm 
117 

Motor 4% 21 100 
201 

gCO2/voertuigkm 
107 

Carpool (2 
passagiers per 
wagen) 

6% 32 100 
210 gCO2/ 
voertuigkm 

168 

Auto 64% 341 100 
210 gCO2/ 
voertuigkm 

1 791 

Totaal  533   2 183 

14.4.2.4 Transport grondstoffen 

Ethaan zal worden verscheept vanuit de VS naar de site van Project One in Antwerpen met de 

nieuwste generatie VLEC-schepen (Very Large Ethane Carriers). Deze schepen hebben de volgende 

kenmerken: 

• Deze schepen zijn ontworpen met de state-of-the-art-technologie en efficiëntie; 

• De schepen gebruiken hoofdzakelijk ethaan als brandstof, naast stookolie in situaties dat geen of 

onvoldoende ethaan beschikbaar is. Ethaan biedt als voordeel dat het een schonere brandstof is 

dan mariene dieselolie of zware stookolie. 

De koolstofbalans wordt weergegeven in Tabel 14-26.  

Tabel 14-26: Koolstofbalans transport grondstoffen Project One 

Ethaantran

sport 

VLEC-

schip 

Brand

stof 

ton/ 

ethaan-

transport* 

ton 

CO2-

eq/ ton 

ton CO2-

eq/ethaan-

transport* 

ton 

ethaan/

trans-

port 

tonCO2-

eq/ton 

ethaan-

aanvoer 

ton 

ethaan-

aanvoer/ 

jaar 

ton  

CO2-eq 

emissies/

jaar 

Ethaan 891 2,93 2 611 

51 600 0,055 1 910 000 105 050 
Stook-

olie 
77 3,19 246 

*Ethaantransport: som van geladen transport naar Antwerpen en ballast transport terug naar de VS  

 

34 Bron: https://co2emissiefactoren.be 

https://co2emissiefactoren.be/
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14.4.2.5 Transport producten 

Ethyleen wordt vanuit de procesinstallaties rechtstreeks via pijpleidingen afgevoerd. De CO2-uitstoot 

van de pompen voor de werking van de pijpleidingen is inbegrepen in de berekening van de totale 

procesgerelateerde emissies van Project One. 

14.4.3 Klimaatadaptatie 

14.4.3.1 Wateroverlast 

In de bestaande toestand is het 90,29 ha grote projectgebied quasi onverhard. In de geplande 

toestand zal ca. 33,53 ha onder de vorm van beton, asfalt en gebouwen worden verhard. 

Het projectgebied is in de bestaande toestand niet aangeduid als overstromingsgevoelig gebied op de 

watertoetskaart 2017. Figuur 14-8 toont het gesimuleerde overstroombaar gebied bij een neerslagbui 

met een terugkeerperiode van 10 jaar (T10), 100 jaar (T100) en 1 000 jaar (T1000) voor de 

bestaande toestand. Het overstromingsrisico is te wijten aan oppervlakkige afstroming en niet aan 

overstroming vanuit de Schelde. Figuur 14-9 toont het gesimuleerde overstroombaar gebied bij een 

T10-, T100- en T1000-bui onder het hoog-impact klimaatscenario in 2050. Opgelet: Figuur 14-9 houdt 

geen rekening met de geplande omvorming van het landgebruik in voorliggend project. Net als in de 

bestaande toestand, blijft het overstroombaar gebied eerder beperkt. 

Het ontwerp van de hemelwaterafvoer, opvang en hergebruik van hemelwater en infiltratie en 

buffering, zal minimaal voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwater. Door het voorzien in de nodige waterbeheermaatregelen in het kader van de 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater worden effecten naar wateroverlast 

verwacht grotendeels gemitigeerd te worden voor wat betreft het huidige klimaat. De buffer- en 

lozingsvoorwaarden die voortkomen uit de hierboven aangehaalde wetgeving werden vastgesteld om 

bij een buienreeks met retourperiode van 20 jaar in het huidige klimaat tot een maximale beperking 

van het afvoerdebiet en afvoervolumes te komen. 

In het licht van de klimaatverandering wordt echter een stijging van de jaarlijkse neerslag en het vaker 

voorkomen van (zeer) hevige regenbuien in onze streek verwacht. Bij het ontwerp van de 

hemelwaterhuishouding werd daarom ook rekening gehouden met een veranderd neerslagpatroon 

onder invloed van klimaatverandering. Er werd een storm met een terugkeerperiode van 100 jaar 

(T100) gesimuleerd onder het hoog-impact klimaatscenario (HighS – hoge zomer scenario) voor 

Vlaanderen van VMM voor het jaar 2050. Het hoge zomer scenario houdt rekening met wateroverlast 

ten gevolge van zomerse convectieve buien. Dit is het meest extreme en dus conservatieve scenario. 

Doelstelling bij het ontwerp is dat bij een T100 bui in 2050 onder het hoge zomer scenario, het 

waterniveau minstens onder de vloerplaat van de funderingen van de industriële installaties en onder 

het vloerpeil van gebouwen blijft. Op die manier wordt het projectgebied meer bestendig gemaakt 

tegen verhoogde overstromingsrisico’s ten gevolge van klimaatverandering. 
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Figuur 14-8: Pluviale overstromingskaart onder het huidig klimaat. Grote kans: neerslagbui met terugkeerperiode 10 jaar (T10); middelgrote kans: terugkeerperiode 100 jaar 
(T100); kleine kans: terugkeerperiode 1000 jaar (T1000) (Bron : www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn) 
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Figuur 14-9: Pluviale overstromingskaart – overstroombaar gebied onder het hoog-impact klimaatscenario (hoge zomer) 2050. Grote kans: neerslagbuit met terugkeerperiode 
10 jaar (T10); middelgrote kans: terugkeerperiode 100 jaar (T100); kleine kans: terugkeerperiode 1000 jaar (T1000) (Bron : www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn) 
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14.4.3.2 Watervoorzieningen 

14.4.3.2.1 Waterbalans Project One 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de waterbalans van Project One, wordt verwezen naar 

Hoofdstuk 9 Water van dit MER. Het totaal waterverbruik van Project One bedraagt gemiddeld 720 

m³/u, waarvan stadswater en deminwater de grootste ingaande waterstromen zijn: 

• Het stadswaterverbruik van Project One bedraagt gemiddeld 367 m³/u. Het stadswater staat in 

voor ongeveer 54% van de koelwatervraag in de koeltorens, die in totaal gemiddeld 673 m³/u 

bedraagt. 

• Het deminwaterverbruik van Project One bedraagt gemiddeld 333 m³/u. Deminwater staat in voor 

ongeveer 43% van de koelwatervraag. 

• Het hemel- en drainagewaterverbruik van Project One bedraagt gemiddeld 20 m³/u. Dit water staat 

in voor ongeveer 3% van de koelwatervraag. 

 

Ongeveer 90% van het ingezette water verlaat de site door verdamping, vooral via de koelsystemen. 

Het stadswater en deminwater nodig voor Project One zullen afkomstig zijn van externe 

waterleveranciers.  

De betrokken watermaatschappij heeft een productiecapaciteit van 640 000 m³/dag stadswater en 

levert 40% van het drinkwater in Vlaanderen, verdeeld over drie segmenten: residentieel, industrieel 

en andere waterbedrijven. Het drinkwaterverbruik van Project One betekent gemiddeld een stijging 

van 3% van de drinkwatervoorziening van de externe waterleverancier. 

De ruwwaterbron van het stadswater van de watermaatschappij is vandaag de rivier Maas, waarvan 

het water via het Albertkanaal tot aan de innamepunten stroomt. In het huidig klimaat zijn er geen 

problemen met de waterbevoorrading.  

De betrokken watermaatschappij heeft een strategisch plan ontwikkeld voor de waterlevering met het 

oog op een toenemend verbruik en een verminderde waterbeschikbaarheid tijdens droogteperiodes 

wegens klimaatwijziging. Hierin werd bepaald dat er 3 m³/s (ca. 260 000 m³/dag) aan alternatieve 

waterbronnen beschikbaar moeten zijn voor de robuuste watervoorziening aan industriële en 

residentiële klanten tegen 2050, voor 5 à 6 maanden per jaar, naast de klassieke bronnen van 

drinkwater (oppervlaktewater en grondwater). Naast een verminderde waterbeschikbaarheid tijdens 

droogte, werd ook rekening gehouden met een verslechterende waterkwaliteit van bestaande 

alternatieve bronnen tijdens toekomstige droogteperiodes. Bijvoorbeeld wordt verondersteld dat tegen 

2050, tijdens een langdurige droogte, de geleidbaarheid in de Antwerpse havendokken kan stijgen tot 

24 000 µS/cm (brak - zout water). 

In een studie van de betrokken watermaatschappij werden verschillende opties gedefinieerd die deel 

uitmaakten van een pre-engineering studie, waaronder productie van drinkwater tijdens 

droogteperiodes vertrekkende van Albertkanaalwater stroomafwaarts de sluis in Wijnegem (waar een 

geleidelijke overgang is van zoet tot brak water) en de bouw van een extra spaarbekken nabij het 

Albertkanaal waaruit water kan verbruikt worden tijdens droogteperiodes. Dit bekken wordt dan weer 

gevuld tijdens de winterperiode waarbij hoge Maasdebieten beschikbaar zijn. Het besluit van deze 

studie is dat er verschillende oplossingen mogelijk zijn om een bijkomende 3 m3/s aan alternatieve 

bronnen beschikbaar te hebben bij langdurige droogte. Er is geen eenvoudige oplossing, een 

combinatie van verschillende opties is nodig. Het produceren van drinkwater uit alternatieve bronnen 

tijdens droogteperiodes zorgt wel voor een stijging van het energieverbruik in vergelijking met de 

klassieke bronnen van drinkwater (grond- en oppervlaktewater). 
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Om de druk op het waterverbruik te reduceren, werden 2 opties bestudeerd en afgewogen:  

• In eerste instantie werd de installatie van een Omgekeerde Osmose (RO) op het terrein van 

Project One onderzocht. Hierin zou een deel van de spui van de koelwatercircuits en een deel van 

het hemelwater behandeld kunnen worden. De RO-installatie zou gezuiverd water produceren dat 

als suppletiewater voor het koelcircuit (ter vervanging van stadswater) zou gebruikt worden. Er 

werd geëvalueerd of een RO-installatie zou kunnen gevoed worden met dokwater en/of met 

restwaterstromen vanuit de installaties. Dit systeem werd grondig onderzocht maar bleek niet 

energie-efficiënt, en derhalve ook niet kostenefficiënt te zijn.  

• Om de druk op de stadswatervoorziening te doen dalen, werd in plaats van een RO-installatie, 

gekozen voor een externe aanlevering van deminwater. De betrokken watermaatschappij gebruikt 

brak dokwater als ruwwaterbron, waardoor de druk op de stadswatervoorziening vermindert. Het 

gebruik van deminwater ter vervanging van stadswater, betekent ongeveer een halvering van het 

stadswaterverbruik van Project One. 

14.4.3.2.2 Impact van droogte op Project One 

Vlaanderen heeft een van de laagste waterbeschikbaarheden per inwoner. Op drie landen na hebben 

Vlaanderen en Brussel de laagste waterbeschikbaarheid van de OESO-landen (Organisatie van 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Dit komt door een combinatie van een hoge 

bevolkingsdichtheid en een relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater. De 

klimaatverandering brengt dit fragiele evenwicht uit balans (Klimaatportaal, VMM). 

Water speelt een essentiële rol binnen de Vlaamse economie. In 2019 bracht het Vlaams 

Kenniscentrum Water (Vlakwa) een geactualiseerde studie van het socio-economisch belang van 

water in Vlaanderen. De studie gebeurde in samenwerking met VITO. De sectoren die stijgende 

waterprijzen het sterkst voelen (dit zijn sectoren met een hoge waterkost op de bruto toegevoegde 

waarde en een lage bruto toegevoegde waarde op bedrijfsopbrengsten) zijn o.a. de sectoren voeding, 

dranken, petroleum en cokes, chemie en papier. De Vlaamse Milieumaatschappij werkt momenteel 

aan een afwegingskader voor prioritair waterverbruik tijdens droogte. Het project wordt verwacht 

beëindigd te zijn in 2021. 

Om de druk op de stadswatervoorziening te doen dalen, werd gekozen voor een externe aanlevering 

van deminwater. De betrokken watermaatschappij gebruikt brak dokwater als ruwwaterbron, 

waardoor de druk op de stadswatervoorziening vermindert. Het gebruik van deminwater ter 

vervanging van stadswater, betekent ongeveer een halvering van het stadswaterverbruik van Project 

One, wat een belangrijke daling is. 

Het stadswaterverbruik van Project One betekent gemiddeld een stijging van 1% van het totale 

stadswaterverbruik in Vlaanderen ten opzichte van 2018 (Tabel 14-27) of een stijging van 4% van het 

totale stadswaterverbruik in de industriesector in Vlaanderen ten opzichte van 2018.  

  



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

14-54 

 

Het stadswaterverbruik door Project One kan als aanzienlijk beschouwd worden. In het huidig klimaat 

zijn er geen problemen met de waterbevoorrading bij de betrokken watermaatschappij. Het 

stadswaterverbruik van Project One valt binnen het strategisch plan van de betrokken 

watermaatschappij naar het beschikbaar maken van alternatieve waterbronnen, om de 

drinkwatervoorziening aan industriële en residentiële klanten in de toekomst te kunnen garanderen in 

droogteperiodes, ook bij een gewijzigd klimaat. De drinkwatervoorziening van de betrokken 

watermaatschappij naar Project One zal gegarandeerd kunnen blijven in de toekomst, onder een 

gewijzigd klimaat. Het risico op waterschaarste voor Project One tijdens droogteperiodes wordt 

hierdoor gemitigeerd. Het produceren van drinkwater uit alternatieve bronnen tijdens droogteperiodes 

zorgt wel voor een stijging van het energieverbruik in vergelijking met de klassieke bronnen van 

drinkwater (grond- en oppervlaktewater). 

Tabel 14-27: Stadswaterverbruik in Vlaanderen (2018) (Bron: VMM) en bijdrage Project One 

  Stadswaterverbruik 2018 (m³) 
Stadswaterverbruik Project 
One* (%) 

Vlaanderen – totaal van de 
sectoren energie, handel & 
diensten, huishoudens, industrie 
en landbouw 

352 976 723 1% 

Vlaanderen – totaal van de sector 
industrie 

82 671 098 4% 

*Het stadswaterverbruik van Project One bedraagt 367 m³/u of 3 214 920 m³/jaar, uitgaande van 8 760 
productie-uren per jaar 

14.4.3.3 Klimaatrobuustheid industriële installaties 

Bij het vastleggen van de basiswaarden voor temperatuur, relatieve vochtigheid en wind voor het 

ontwerp (BEDD=basic engineering design data) van Project One (onder meer de koelsystemen en de 

compressoren), werd rekening gehouden met historische klimaatgegevens waarbij een conservatieve 

marge werd ingebouwd. Nadien gebeurde een aftoetsing van de gesimuleerde parameters onder het 

midden- en hoog-klimaatscenario voor Vlaanderen van VMM voor het jaar 2050. De conclusie was 

dat de BEDD-gegevens behouden konden blijven, ook werden de gevolgen van verwachte extreme 

weersomstandigheden ten gevolge van klimaatverandering beter in kaart gebracht. 

Klimaatrobuustheid is geïntegreerd in de werking van de industriële installaties van Project One. 

14.4.3.4 Hittestress 

Hittestress wordt uitgedrukt in hittegolfgraaddagen. Hittegolfgraaddagen is een maat voor de 

hittestress waaraan inwoners worden blootgesteld, en is de som van de overschrijdingen van de 

dagelijkse maximum- en minimumtemperaturen boven de drempelwaarden van de hittegolfdagen in 

de periode 1 april tot 30 september in een jaar. We spreken over een hittegolf als een hitte-episode 

minstens 3 dagen aanhoudt, de temperatuur overdag boven 29,6 °C stijgt en ’s nachts blijft hangen 

boven de 18,2 °C. Als drempel voor hittestress wordt 60 hittegolfgraaddagen beschouwd. Hittestress 

door stijgende temperaturen zien we vooral in de bebouwde omgeving, minder in de landelijke 

omgeving.  
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In het projectgebied is 90,29 ha momenteel volledig te beschouwen als een groene en onverharde 

ruimte, waarvan 39,31 ha bosgebied is. Groene ruimte heeft de capaciteit om overdag de 

omgevingstemperatuur te koelen als gevolg van de evapotranspiratie van vegetatie (bomen, gras, 

heesters, …), of koel te houden door beschaduwing. Een grasveld is overdag koeler dan een 

betonvlakte. In een bos is het nog koeler dan op een grasveld. Een bos koelt effectiever bij langdurige 

hittegolven, omdat bomen meer water evapotranspireren en diepere wortels hebben dan grassen en 

lagere vegetatie. Door het verschil in temperatuur met de omgeving verspreidt de koelte zich naar de 

directe omgeving. De invloed van deze koeltepluim is afhankelijk van de oriëntatie van de straten, 

eventuele blokkades, … Enkele kencijfers35:  

• Groene ruimtes groter dan 3 ha zijn beduidend koeler dan de stedelijke omgeving; 

• Groenelementen moeten minstens 5 ha groot zijn om te leiden tot een temperatuureffect op de 

omgeving; 

• Het temperatuurverschil overdag (luchttemperatuur) tussen een park en de omliggende bebouwde 

omgeving ligt gemiddeld tussen 1 en 4,7°C; 

• Bij een permeabele bodemafsluiting kan regenwater eenvoudiger in de bodem doordringen, dat bij 

hitte door de vegetatie verdampt, waardoor de omgevingstemperatuur daalt. De gemiddelde 

oppervlaktemperatuur daalt in grootteorde met 1 °C wanneer 10% van de verharde en bebouwde 

oppervlakte plaats maakt voor onverharde oppervlakte. Omgekeerd geldt hetzelfde. Op kleinere 

schaal (straatniveau) kan het verkoelend effect groter zijn; 

Opgaande beplanting koelt (net zoals andere vormen van beplanting) overdag zijn omgeving actief 

af door verdamping via de huidmondjes van bladeren - de evapotranspiratie. Een boom kan ’s 

zomers ongeveer 400 liter per dag verdampen. De onttrokken energie/warmte uit de omgeving 

resulteert in een lokale afkoeling van de luchttemperatuur. Bomen hebben ook een belangrijke 

schaduwwerking, zodat oppervlakten zoals bodem, gevels en bestrating minder warmte kunnen 

opnemen. 

Het projectgebied heeft in de bestaande toestand een voelbaar verkoelend effect voor de 

onmiddellijke omgeving. Dit verkoelend en bufferend effect is in de bestaande toestand voornamelijk 

van belang voor de natuurwaarden, die aanwezig zijn in het projectgebied zelf en in mindere mate 

van belang voor de mens gezien in de onmiddellijke omgeving enkel industriële functies aanwezig 

zijn. Dit verkoelend effect in de bestaande toestand wordt weergegeven op Figuur 14-10 en op Figuur 

14-11, waar respectievelijk het aantal hittegolfgraaddagen en het aantal hittegolfdagen worden 

weergegeven voor het projectgebied en omgeving. Deze kaarten zijn afkomstig van het 

Klimaatportaal van VMM. Merk ook het belangrijk verkoelend effect op van de Schelde en het 

Kanaaldok. In de bestaande toestand wordt de drempel voor hittestress (60 hittegolfgraaddagen) niet 

overschreden voor het projectgebied en omgeving. 

In Figuur 14-12 wordt getoond dat de drempel voor hittestress (60 hittegolfgraaddagen) tot minder 

dan twee keer wordt overschreden voor het projectgebied, en tussen twee en drie keer in de 

omgeving van het projectgebied in het hoog-impact klimaatscenario van VMM voor het jaar 2050. In 

Figuur 14-13 wordt getoond dat er in 2050 in het hoog-impact klimaatscenario er 7 à 8 hittegolfdagen 

meer zijn ter hoogte van het projectgebied in vergelijking met de bestaande toestand. Voor de 

omgeving van het projectgebied bedraagt de toename van het aantal hittegolfdagen in het hoog-

impact klimaatscenario 2050 ten opzichte van de bestaande toestand tot 15 dagen. Opgelet: Figuur 

14-12 en Figuur 14-13 houden geen rekening met de geplande omvorming van het landgebruik in 

voorliggend project. Merk ook het blijvend belangrijk verkoelend effect op van de Schelde en het 

Kanaaldok. 

  

 

35 Bron: Technum, 2015. Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van 
gebieden. In opdracht van Ruimte Vlaanderen. 
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Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat klimaatverandering zal leiden tot een voelbare 

toename van het aantal hittegolfdagen en van de mate van hittestress in 2050. Door de 

vegetatieverwijdering en de omvorming van het groene en onverharde landgebruik naar industrie zal 

het verkoelend en bufferend effect ter hoogte van het projectgebied en onmiddellijke omgeving 

verdwijnen. Gezien de invulling van de ruimte wijzigt (industriële installaties) zal dit geen effect 

ressorteren naar de leefomgeving toe. Bovendien is het verkoelend effect van de Schelde en het 

Kanaaldok aan weerszijden van het projectgebied in de bestaande toestand en voor het toekomstig 

klimaat groter dan dat van het projectgebied. Dit verkoelend effect blijft steeds behouden. 
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Figuur 14-10: Hittestress (aantal hittegolfgraaddagen) in projectgebied (zwarte pins): bestaande toestand 2017 (Bron: Klimaatportaal Vlaanderen VMM) 
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Figuur 14-11: Aantal hittegolfdagen in projectgebied (zwarte pins): bestaande toestand 2017 (Bron: Klimaatportaal Vlaanderen VMM) 
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Figuur 14-12: Hittestress (aantal hittegolfgraaddagen) in projectgebied (zwarte pins): hoog impact klimaatscenario 2050 (Bron: Klimaatportaal Vlaanderen VMM) 
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Figuur 14-13: Toename aantal hittegolfdagen in projectgebied (zwarte pins): hoog impact klimaatscenario 2050 vs. bestaande toestand 2017 (Bron: Klimaatportaal Vlaanderen 
VMM) 
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14.4.4 Conclusie 

14.4.4.1 Koolstofbalans 

De procesgerelateerde emissies van de ECR en ondersteunende infrastructuur, worden als volgt 

begroot: 

• De totale koolstofbalans van de ECR en ondersteunende infrastructuur wordt berekend als 655 

ktonCO2-eq/jaar: 

• Project One gebruikt de state-of-the-art-technologie voor het kraken van ethaan, de beste 

beschikbare technieken (BBT) en energie-integraties worden consequent toegepast voor het 

bereiken van hoge energie- en productie-efficiënties.  

• De ECR is ontworpen voor een selectieve en efficiënte productie van ethyleen. Van de 

grondstof ethaan wordt 81% van de koolstof vastgelegd in ethyleen. Project One zal de best 

presterende technologie voor stoomkraken exploiteren op vlak van koolstofefficiëntie in Europa.  

• De specifieke procesemissie van de ECR van Project One bedraagt 0,290 tonCO2-eq/tonHVC of 

slechts 42% van de huidige EU-ETS benchmarkwaarde van 0,681 tonCO2-eq/tonHVC. Er werd 

berekend dat Project One een aanscherping van de EU-ETS benchmarkwaarde voor HVC-

productie impliceert tot ca. 0,577 tonCO2-eq/tonHVC. Dit is een daling van ca. 15% ten opzichte 

van de huidige benchmarkwaarde voor HVC-productie (0,681 tonCO2-eq/tonHVC). 

• Het in Project One geproduceerde ethyleen wordt verkocht aan de markt. De meeste 

bestaande installaties worden heden gevoed met ethyleen afkomstig van Europese 

naftakrakers, die veelal verouderd zijn en een aanzienlijk hogere specifieke CO2-equivalente 

emissie hebben dan de nieuwe ECR van Project One. Deze installaties kunnen het door 

Project One geproduceerde ethyleen afnemen en de CO2-equivalente emissie laten dalen. Er 

werd bij wijze van voorbeeld berekend dat de reductie van de CO2-voetafdruk van de INEOS-

groep door Project One ca. 2 Mton CO2-eq/jaar zou bedragen, wanneer de installaties van de 

INEOS-groep het in Project One geproduceerde ethyleen zouden gebruiken. 

• Er werden 2 stroomafnameovereenkomsten (PPA of power purchase agreement) afgesloten 

met de energieleveranciers Engie en RWE voor de levering van in totaal 509 600 MWh per jaar 

aan groene stroom (offshore windenergie) gedurende 10 jaar. Dit betekent dat bij de start van 

Project One in 2026, de externe elektriciteitsvraag van 140 160 MWh/jaar afgedekt zal worden 

met groene stroom. De totale emissies van de ECR en ondersteunende infrastructuur dalen 

hiermee met ca. 7% ten opzichte van het project zonder de import van groene stroom, met 

name van 708 ktonCO2-eq/jaar tot 655 ktonCO2-eq/jaar. 

 

De uitstoot van het administratief gebouw, de uitstoot van transport voor woon-werkverkeer 

van werknemers, transport voor grondstoffen en transport voor producten in de exploitatiefase, 

worden als volgt begroot: 

• Voor de administratieve gebouwen worden passieve technieken zoals doorgedreven isolatie en 

passieve zonnewinst, klimaat- en verlichtingsregelingen en hernieuwbare energietechnieken, 

geïntegreerd in het ontwerp. I.k.v. BREAAM wordt de rating ‘very good’ behaald (3de hoogste score 

op een schaal van 1 tot 5). Rekening houdend met de toegepaste energiezuinige technieken, 

bedraagt de (indirecte) CO2-uitstoot van het administratief gebouw ca. 300 ton CO2/jaar. Gezien 

de externe elektriciteitsvraag afgedekt zal zal worden met groene stroom, worden deze indirecte 

emissies van het administratief gebouw dus geëlimineerd. 

• In totaal zullen er ca. 533 werknemers en bezoekers zich dagelijks moeten verplaatsten naar de 

site van Project One. Het woon-werkverkeer van de werknemers van Project One betekent een 

uitstoot van ca. 2 183 ton CO2-eq/jaar. 

• Het transport van de grondstof ethaan vindt plaats via efficiënte VLEC-schepen. De totale 

koolstofbalans voor het transport van ethaan voor Project One per schip bedraagt 105 050 

tonCO2-eq/jaar.  

• Het transport van het product ethyleen vanuit de procesinstallatie gebeurt rechtsreeks via 

pijpleidingen. De CO2-uitstoot van de pompen voor de werking van de pijpleidingen is inbegrepen 

in de berekening van de totale procesgerelateerde missies van Project One. 
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14.4.4.2 Klimaatadaptatie 

De gevolgen van de klimaatverandering kunnen een effect hebben op het projectgebied zelf: 

• Wateroverlast: Bij het ontwerp van de hemelwaterhuishouding, werd rekening gehouden met een 

veranderd neerslagpatroon onder invloed van klimaatverandering onder het hoog-impact 

klimaatscenario (HighS – hoge zomer scenario) voor Vlaanderen van VMM voor het jaar 2050. Het 

hoge zomer scenario houdt rekening met wateroverlast ten gevolge van zomerse convectieve 

buien. Dit is het meest extreme en dus conservatieve scenario. Op die manier wordt het 

projectgebied meer bestendig gemaakt tegen verhoogde overstromingsrisico’s ten gevolge van 

klimaatverandering. 

• Watervoorzieningen: 

• Het stadswaterverbruik van Project One betekent gemiddeld een stijging van 1% van het totale 

stadswaterverbruik in Vlaanderen ten opzichte van 2018. Het stadswaterverbruik van Project 

One betekent gemiddeld een stijging van 4% van het totale stadswaterverbruik in de 

industriesector in Vlaanderen ten opzichte van 2018.  

• Om de druk op de stadswatervoorziening te doen dalen, werd gekozen voor een externe 

aanlevering van deminwater. De betrokken watermaatschappij gebruikt brak dokwater als 

ruwwaterbron, waardoor de druk op de stadswatervoorziening vermindert. Het gebruik van 

deminwater ter vervanging van stadswater, betekent ongeveer een halvering van het 

stadswaterverbruik van Project One, wat een belangrijke daling is. 

• Het stadswaterverbruik door Project One kan als aanzienlijk beschouwd worden. In het huidig 

klimaat zijn er geen problemen met de waterbevoorrading bij de betrokken watermaatschappij. 

Het stadswaterverbruik van Project One valt binnen het strategisch plan van de betrokken 

watermaatschappij naar het beschikbaar maken van alternatieve waterbronnen, om de 

drinkwatervoorziening aan industriële en residentiële klanten in de toekomst te kunnen 

garanderen in droogteperiodes, ook bij een gewijzigd klimaat. De drinkwatervoorziening van de 

betrokken watermaatschappij naar Project One zal gegarandeerd kunnen blijven in de 

toekomst, onder een gewijzigd klimaat. Het risico op waterschaarste voor Project One tijdens 

droogteperiodes wordt hierdoor gemitigeerd. Het produceren van drinkwater uit alternatieve 

bronnen tijdens droogteperiodes zorgt wel voor een stijging van het energieverbruik in 

vergelijking met de klassieke bronnen van drinkwater (grond- en oppervlaktewater). 

• Klimaatrobuustheid industriële installaties: Bij het vastleggen van de basiswaarden voor 

temperatuur, relatieve vochtigheid en wind voor het ontwerp (BEDD=basic engineering design 

data) van Project One (onder meer de koelsystemen en de compressoren), gebeurde een 

aftoetsing aan het midden- en hoog-klimaatscenario voor Vlaanderen van VMM voor het jaar 

2050. De conclusie was dat de BEDD-gegevens behouden konden blijven, ook werden de 

gevolgen van verwachte extreme weersomstandigheden ten gevolge van klimaatverandering beter 

in kaart gebracht. Klimaatrobuustheid is geïntegreerd in de werking van de industriële installaties 

van Project One. 

• Hittestress: Het projectgebied is momenteel volledig te beschouwen als een groene ruimte. Het 

projectgebied heeft in de bestaande toestand een verkoelend effect voor de onmiddellijke 

omgeving. Dit verkoelend en bufferend effect is in de bestaande toestand voornamelijk van belang 

voor de natuurwaarden die aanwezig zijn in het projectgebied zelf en minder voor de mens gezien 

in de onmiddellijke omgeving voornamelijk industriële functies aanwezig zijn. Door de ontbossing 

en het verwijderen van overige vegetatie zal dit verkoelend en bufferend effect verdwijnen. Gezien 

de invulling van de ruimte wijzigt (industriële installaties) zal dit geen effect ressorteren naar de 

leefomgeving toe. Bovendien is het verkoelend effect van de Schelde en het Kanaaldok aan 

weerszijden van het projectgebied in de bestaande toestand en voor het toekomstig klimaat is 

groter dan dat van het projectgebied. Dit verkoelend effect blijft steeds behouden. 
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14.4.5 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Projectgeïntegreerde milderende maatregelen voor de exploitatiefase van Project One zijn: 

• De ECR is ontworpen voor selectieve en efficiënte productie van ethyleen. Project One gebruikt 

state-of-the-art-technologie voor het kraken van ethaan. De beste beschikbare technieken (BBT) 

en energie-integraties worden consequent toegepast voor het bereiken van hoge energie- en 

productie-efficiënties. Bij het ontwerp van Project One worden belangrijke procesgeïntegreerde 

energiebesparende en emissiereducerende maatregelen toegepast. 

• Er werden 2 stroomafnameovereenkomsten (PPA of power purchase agreement) afgesloten met 

de energieleveranciers Engie en RWE voor de levering van groene stroom (offshore windenergie) 

gedurende 10 jaar. Dit betekent dat bij de start van Project One in 2026, de externe 

elektriciteitsvraag afgedekt zal worden met groene stroom. 

• Project One heeft heden 3 mogelijke toekomstperspectieven om in de toekomst de CO2-emissies 

van de ECR verder te reduceren:  

1. post-combustion CO2-captatietechnologie of; 

2. een pre-combustion CO2-reductietechnologie met 100% groene en / of blauwe waterstof in het 

stookgas als toevoer naar de ECR of; 

3. een pre-combustion CO2-reductietechnologie met een gedeeltelijke elektrificatie van de 

kraakfornuizen van de ECR waarbij de rest van de fornuizen werkt op 100% waterstof in het 

stookgas. 

Project One heeft voor de eerste twee scenario’s de nodige technologie flexibiliteit op de 

ethaankraakfornuizen (ECR) en de stoomketels. Voor deze scenario’s wordt er voldoende 

oppervlakte op het projectgebied gereserveerd, en wordt er in het ontwerp reeds rekening 

gehouden met een toekomstige retrofitting van de site en de installaties. Elektrificatie van 

kraakovens, het derde scenario, zit momenteel nog in de fase van onderzoek en ontwikkeling en 

er is heden geen gevestigde noch kostencompetitieve technologie. Elektrificatie van de 

kraakovens kan wel geëvalueerd worden wanneer de technologie voldoende ver ontwikkeld is. De 

3 mogelijke toekomstperspectieven zullen het voorwerp vormen van verder onderzoek i.k.v. de 

roadmap van INEOS voor het bereiken van netto nul CO2-emissies.Project One is er op heden van 

overtuigd dat het haalbaar is het traject naar een net zero CO2-emissie af te leggen in 10 jaar 

vanaf de opstart van de kraker, daarbij gebruik makend van één of meer van de in dit MER 

beschreven technieken. 

• Het administratief gebouw wordt ontworpen als een energiezuinig gebouw. Passieve technieken 

zoals doorgedreven isolatie en passieve zonnewinst, klimaat- en verlichtingsregelingen en 

hernieuwbare energietechnieken worden geïntegreerd in het ontwerp. I.k.v. BREAAM wordt de 3de 

hoogste score behaald op een schaal van 1 tot 5 (rating ‘very good’). Gezien de externe 

elektriciteitsvraag afgedekt zal zal worden met groene stroom, worden de indirecte emissies van 

het administratief gebouw dus geëlimineerd. 

• Het transport van ethaan vindt plaats via efficiënte VLEC-schepen. 

• Het transport van ethyleen vindt plaats via pijpleidingen. 

• Om de druk op de stadswatervoorziening te doen dalen, werd gekozen voor een externe 

aanlevering van deminwater. De betrokken watermaatschappij gebruikt brak dokwater als 

ruwwaterbron, waardoor de druk op de stadswatervoorziening vermindert. Het gebruik van 

deminwater ter vervanging van stadswater, betekent ongeveer een halvering van het 

stadswaterverbruik van Project One. 
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14.5 Life Cycle Thinking ethyleen 

14.5.1 Scope 

Life Cycle Thinking (LCT) vertrekt vanuit een systemisch raamwerk met een holistische kijk op de 

productie en consumptie van een product of dienst waarbij de effecten ervan op het milieu gedurende 

de gehele levenscyclus worden beoordeeld. Dit begint met de winning en verwerking van 

grondstoffen, vervolgens de productie en distributie, tot en met het gebruik en/of de consumptie. Het 

eindigt met het hergebruik van materialen, de terugwinning van energie en de uiteindelijke 

verwijdering. LCT gaat verder dan de traditionele focus op een specifieke productielocatie en op een 

specifiek productieproces. 

In het klimaathoofdstuk wordt Life Cycle Thinking toegepast op Project One, met focus op het gebruik 

van grondstoffen en producten, op- en afwaarts van Project One. Een project-MER, zoals Europees 

en Vlaams bepaald, handelt over de effecten van een project en niet over deze van een product. 

Vandaar dat in dit hoofdstuk van Life Cycle Thinking, de klimaateffecten die optreden gedurende de 

levenscyclus van ethyleen – opwaarts en afwaarts van Project One – besproken zullen worden op 

een kwalitatieve en informatieve manier. Het toepassen van Life Cycle Thinking is heel waardevol, 

gezien productie en consumptie elkaar beïnvloeden door de realiteit van complexe aan elkaar 

gelinkte waardeketens. 

Project One zal ethyleen op de markt brengen. Ethyleen is een belangrijk intermediair in de 

chemische industrie. Broeikasgasemissies treden op gedurende de volledige levenscyclus van 

eindproducten, afgeleid van ethyleen:  

1. ontginning van grond- en brandstoffen opwaarts van Project One, 

2. productie van ethyleen in Project One, 

3. productie van derivaten van ethyleen afwaarts van Project One, 

4. conversie van derivaten naar gebruiksproducten afwaarts van Project One, 

5. gebruiksfase van producten afwaarts van Project One, 

6. end-of-life (EoL) fase afwaarts van Project One. 

 

Het doel van dit hoofdstuk is om de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies van ethyleen in 

de volledige levenscyclus aan te geven, en te duiden waar zich de belangrijkste uitdagingen en 

mogelijkheden bevinden op vlak van emissiereducties gerelateerd aan een efficiënt gebruik van 

grondstoffen en producten, in lijn met het Europees en Vlaams klimaatbeleid. Ook belangrijk om te 

vermelden is dat het gebruik van ethyleentoepassingen op zich, leidt tot belangrijke reducties van 

broeikasgasemissies in de verschillende eindgebruikerssectoren. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke duurzaamheidsmaatregelen genomen worden of kunnen 

worden door Project One en de INEOS-groep, op- en afwaarts van het project. Belangrijk om te 

vermelden hierbij is in welke fasen van de levenscyclus van eindproducten, afgeleid van ethyleen, 

Project One en de INEOS-groep een rol spelen en waar niet:  

• Project One kiest het type en de leveranciers van de grond- en brandstoffen voor de productie van 

ethyleen, maar is niet direct betrokken bij de ontginning van deze grond- en brandstoffen. 

• Project One produceert ethyleen. Project One is niet betrokken bij de productie van 

ethyleenderivaten, de conversie naar gebruiksproducten en de EoL fase van deze producten 

stroomafwaarts van de ethyleenproductie.  

• INEOS-groep is actief betrokken in de productie van bepaalde ethyleenderivaten en conversies 

naar gebruiksproducten.  
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14.5.2 Grondstoffen en productieroutes van ethyleen 

Ethyleen wordt wereldwijd geproduceerd vanuit voornamelijk de fossiele grondstoffen aardolie (nafta), 

aardgas of steenkool. Dit zijn de zogenaamde conventionele productieroutes van ethyleen, die 

hieronder worden beschreven. Een variatie aan koolstof- en waterstofhoudende materialen kunnen 

olie, aardgas en steenkool vervangen als chemische grondstoffen (IEA, 2018; World Economic 

Forum, 2016). Alternatieve productieroutes zijn gebaseerd op onder meer biomassa en op basis van 

broeikasgassen. Hieronder worden 2 alternatieve productieroutes beschreven voor ethyleen, deze 

lijst is echter niet limitatief. 

Vervolgens wordt ingegaan op de gekozen productieroute van Project One en de grondstofwinning 

opwaarts van Project One. 

14.5.2.1 Productieroutes van ethyleen 

Op basis van nafta of ethaan 

De huidige leidende technologie voor de productie van olefinen (alkenen) is stoomkraken (SC), op 

basis van aardolie of aardgas (Amghizar et al., 2017).  

Nafta, een derivaat van aardolie, is de primaire grondstof voor de wereldwijde productie van olefinen 

en is ook de meest gebruikte grondstof voor de ethyleenproductie in Europa. Nadat de ruwe olie uit 

de grond is gewonnen, wordt deze getransporteerd naar een raffinaderij. Het olieraffinageproces 

produceert onder meer nafta, een mengsel van koolwaterstoffen die in olefinen kan worden omgezet 

via een proces dat stoomkraken wordt genoemd. Olefinen kunnen ook rechtstreeks worden 

geproduceerd door middel van gefluïdiseerd katalytisch kraken in olieraffinaderijen, hoewel dit proces 

minder gebruikelijk is. 

Ethaan is ook een belangrijke grondstof voor de productie van ethyleen en is de gekozen 

productieroute van Project One (evenwel aanzienlijk geoptimaliseerd i.f.v. gereduceerde CO2-

emissie). Ethaan, eenmaal geëxtraheerd uit aardgas in een fractioneringsinstallatie, wordt in een 

ethaanstoomkraker (ECR) verwerkt tot ethyleen. Omwille van de verwante structuur tussen ethaan en 

ethyleen gaat de conversie gepaard met hoge selectiviteit. Terwijl bij het kraken van nafta, ethyleen, 

propyleen en andere HVC’s worden geproduceerd, zijn ethaankrakers ontworpen om zeer selectief 

ethyleen te produceren. 

Op basis van steenkool 

Steenkool wordt ook gebruikt om olefinen te maken, hoewel het proces aanzienlijk minder 

kostenefficiënt en energie- en koolstofefficiënt is dan olefinenproductie uit olie en gas (Amghizar et 

al., 2017; IEA, 2018). Steenkool kan worden omgezet in synthetisch aardgas (syngas) door het 

proces van kolenvergassing. Na vergassing kan dit syngas, een mengsel van CO en H2, worden 

omgezet in methanol, dat vervolgens kan worden omgezet in olefinen (principe van methanol-to-

olefins of MTO). Dit proces wordt soms ook coal-to-olefins (CTO) genoemd. 

De grootste winsten voor HVC-productie in termen van procesgerelateerde energievraag en CO2-

equivalente emissies kunnen geboekt worden door een verandering van vaste grondstoffen 

(steenkool) naar gasvormige- of vloeibare grondstoffen (IEA, 2018). 
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Op basis van methaan 

De overvloed aan methaan uit schaliegas of gestrande gasreserves heeft geleid tot een toegenomen 

belangstelling voor de ontwikkeling van processen om methaan te valoriseren tot hogere 

koolwaterstoffen of chemicaliën (Amghizar et al., 2017). Methaan kan ook geproduceerd worden uit 

biomassa(afval)-stromen. Verscheidene van deze processen werden geïdentificeerd als potentiële 

alternatieven voor stoomkraken: Fischer-Tropsch synthese (FTS), methanol-to-olefins (MTO) en 

oxidatieve koppeling van methaan (OCM).  

Methanol-to-olefins of MTO is een van de technologieën waarmee petrochemische basisproducten 

kunnen worden geproduceerd. Methanol wordt hoofdzakelijk katalytisch geproduceerd via syngas, 

een waardevol gasmengsel van waterstof en koolstofmonoxide. Methanol wordt in grote 

hoeveelheden gebruikt voor de productie van een grote verscheidenheid aan basischemicaliën. 

Syngas kan worden verkregen uit verschillende koolstofhoudende bronnen door vergassing van 

aardgas, steenkool of biomassa. De laagste productiekosten en de hoogste koolstofefficiëntie van 

syngasproductie zijn echter gebaseerd op methaan. Er wordt een hoge koolstofselectiviteit ten 

opzichte van ethyleen en propyleen verkregen. Bovendien kunnen de procesomstandigheden worden 

gewijzigd om de vorming van propyleen te bevorderen. De belangrijkste procesuitdaging is echter de 

snelle deactivering van de katalysator (Amghizar et al., 2017). 

Fischer-Tropsch synthese of FTS is een andere technologie waarbij syngas wordt omgezet in 

petrochemische basisproducten en voornamelijk koolwaterstoffen voor het brandstofsegment. FTS is 

een mature technologie, maar belangrijke uitdagingen bestaan eruit om de productselectiviteit en het 

katalysatorontwerp te verbeteren (Amghizar et al., 2017). 

De bovengenoemde technologieën (MTO en FTS) kunnen worden gebruikt om methaan om te zetten 

in hogere koolwaterstoffen, maar alleen op indirecte wijze; dat wil zeggen dat zij de productie van 

syngas als eerste stap vereisen. Deze eerste stap om syngas te produceren vertegenwoordigt een 

inherente inefficiëntie. Oxidatieve koppeling van methaan of OCM is een van de meest veelbelovende 

directe routes om methaan om te zetten in ethyleen en hogere koolwaterstoffen. De belangrijkste 

uitdagingen voor het economisch succes van OCM zijn de katalysatorontwikkeling en het 

reactorontwerp (Amghizar et al., 2017). 

Alternatieve technologieën voor stoomkraken moeten vanuit economisch- en technisch oogpunt 

levensvatbaar zijn. Zowel het FTS- als het MTO-proces zijn beproefde technologieën, met enkele 

installaties wereldwijd reeds operationeel. Ondanks de rijpheid van deze technologieën zijn beide 

inherent inefficiënt vanwege de syngas productiestap. Bovendien is FTS niet selectief genoeg om 

alleen lichte olefinen te produceren, en produceert een aanzienlijke hoeveelheid brandstof-

koolwaterstoffen. Verbeteringen van deze processen zijn echter zijn echter nog steeds mogelijk, 

vooral wat het ontwerp van de katalysator betreft. Voor OCM, zijn nog grote onderzoeksinspanningen 

omtrent katalysator- en reactorontwerp vereist voordat het kan worden beschouwd als een alternatief 

voor stoomkraken (Amghizar et al., 2017). 

Alternatieve technologieën voor stoomkraken moeten ook vanuit milieuoogpunt levensvatbaar zijn. In 

dit verband is het van belang de CO2-emissies te evalueren die gepaard gaan met de verschillende 

technologieën die hierboven zijn besproken. Figuur 14-14 toont de te verwachten CO2-emissies per 

ton HVC-productie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de CO2-emissie ten gevolge van de 

energiebehoefte van het proces (d.w.z. de verbranding van brandstof) en de chemische CO2-emissie 

die bij de reactie ontstaat. Uit Figuur 14-14 blijkt duidelijk dat stoomkraken nog steeds de best 

presterende technologie is in termen van CO2-emissies. Het proces produceert bijna geen chemische 

CO2, en de energie-efficiëntie van het proces is zodanig geoptimaliseerd dat de energetische CO2-

emissie zeer laag is in vergelijking met die van de andere technieken. OCM ziet er ook veelbelovend 
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uit, aangezien het de laagste energetisch CO2-emissie heeft. Vanwege de relatief lage 

ethyleenselectiviteit is de chemische CO2-emissie voor deze technologie echter nog steeds vrij hoog. 

Zoals verwacht hebben de op steenkool gebaseerde technieken grote emissies van CO2, zowel 

energetisch als chemisch (Amghizar et al., 2017). 

 

Figuur 14-14: Totale CO2-emissies per ton HVC-productie (ton CO2/ton HVC) voor verschillende technologieën – 
op globaal niveau (Bron: Amghizar et al., 2017)* 

*Deze grafiek is niet representatief voor de specifieke CO2-emissie van de ECR van Project One. 

Op basis van bio-ethanol 

Ethyleen wordt op industriële schaal geproduceerd uit bio-ethanol afkomstig van suikerriet en andere 

bio-energiegewassen. Zogenaamd bio-ethyleen wordt geproduceerd door dehydratatie (het 

verwijderen van water) uit ethanol in een goed ontwikkeld proces. Deze technologie is over het 

algemeen alleen economisch valabel in gebieden waar bio-ethanol tegen competitieve economische 

kosten kan worden geproduceerd, op basis van een goede lokale beschikbaarheid van bio-

grondstoffen. Brazilië, dat grote hoeveelheden ethanol ontleent aan de fermentatie van suikerriet, 

beschikt over 50% van de wereldwijde productiecapaciteit van bio-ethyleen. Het gaat hier over een 

zogenaamde eerste generatie bio-gebaseerde grondstof, waarbij directe en indirecte 

landgebruikswijzigingen in bepaalde gevallen een negatieve impact hebben op de totale 

koolstofvoetafdruk in vergelijking met conventionele productieroutes op basis van fossiele 

grondstoffen. 

Op basis van CO2 

CO2 kan dienen om synthetische olefinen te produceren. Hoewel er een zekere diversiteit is in de 

beschikbare processen, kan algemeen gesteld worden dat CO2 gecombineerd wordt met waterstof in 

de aanwezigheid van een katalysator. Waterstofgas kan worden geproduceerd met behulp van water 

en elektriciteit door middel van elektrolyse. Elektrolyse wordt al op grote schaal toegepast in de 

industrie voor de productie van metalen, zoals aluminium en lithium. Reactie tussen elektrolyse-

gebaseerde waterstof en CO2 resulteert in methanol. Via MTO (methanol-to-olefins) kan methanol 

dan omgezet worden in olefinen.  
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14.5.2.2 Gekozen productieroute van ethyleen in Project One 

14.5.2.2.1 Stoomkraken van ethaan in Project One 

De ECR van Project One wordt gevoed met ethaan. Project One boekt belangrijke winsten in termen 

van procesgerelateerde CO2-equivalente emissies in vergelijking met de nafta-gedomineerde HVC-

productie in Europa. De ECR is ontworpen voor een selectieve en efficiënte productie van ethyleen. 

Van de grondstof ethaan wordt 81% van de koolstof vastgelegd in ethyleen. Project One zal de best 

presterende technologie voor stoomkraken exploiteren op vlak van koolstofefficiëntie in Europa.  

Er werd berekend dat Project One een aanscherping van de EU-ETS benchmarkwaarde voor HVC-

productie impliceert tot ca. 0,577 tonCO2-eq/tonHVC. Dit is een daling van ca. 15% ten opzichte van de 

huidige benchmarkwaarde voor HVC-productie (0,681 tonCO2-eq/tonHVC). Rekening houdend met een 

huidige jaarlijkse HVC-productiecapaciteit in Europa van 47,6 Mton HVC’s (IEA, 2018), betekent dit 

dat er jaarlijks ca. 4,95 Mton extra emissierechten moeten betaald worden of vermeden moeten 

worden door de bestaande stoomkrakers voor HVC-productie onder het EU-ETS systeem. Een 

dergelijke hoeveelheid aan emissierechten komt overeen met ca. 267 M euro/jaar, rekening houdend 

met de huidige prijs (midden juni 2021) van 54 euro/tonCO2 onder het EU-ETS systeem. Een deel 

van deze bijkomende inkomsten voor het EU-ETS systeem zal worden benut voor het ondersteunen 

van innovatie- en moderniseringsprojecten i.f.v. CO2-emissiereductie in energie-intensieve industriële 

sectoren en de energiesector. De ECR van Project One zal vermoedelijk een impact hebben op de 

benchmark van fase 5 van het EU-ETS systeem (vanaf 2031), aangezien de activiteiten in 2026 

zullen starten. 

Het in Project One geproduceerde ethyleen wordt verkocht aan de markt. De meeste bestaande 

installaties worden heden gevoed met ethyleen afkomstig van Europese naftakrakers, die veelal 

verouderd zijn en een aanzienlijk hogere specifieke CO2-equivalente emissie hebben dan de nieuwe 

ECR van Project One. Deze installaties kunnen het door Project One geproduceerde ethyleen 

afnemen en de CO2-equivalente emissie laten dalen. Er werd bij wijze van voorbeeld berekend dat de 

reductie van de CO2-voetafdruk van de INEOS-groep door Project One ca. 2 Mton CO2-eq/jaar zou 

bedragen, wanneer de installaties van de INEOS-groep het in Project One geproduceerde ethyleen 

zouden gebruiken. 

14.5.2.2.2 Grondstofwinning opwaarts van Project One 

14.5.2.2.2.1 Algemeen 

De ECR van Project One wordt gevoed met ethaan uit de VS, waar het grotendeels wordt 

geproduceerd als bijproduct van schaliegaswinning. Schaliegas (aardgas) bestaat hoofdzakelijk uit 

methaan, hoewel ook zwaardere koolwaterstoffen in de vorm van “natural gas liquids” (NGL's) uit 

gasputten worden geproduceerd. De meest voorkomende NGL’s zijn ethaan en propaan. Deze NGL’s 

worden om veiligheids-, operationele- of economische redenen (partieel) verwijderd uit de 

aardgasstroom. 

Ethaan zal afkomstig zijn van verschillende door INEOS goedgekeurde leveranciers in het 

noordoosten van de VS en de Golfkust. Ethaan zal, diepgekoeld als vloeistof, vanuit de VS naar de 

haven van Antwerpen worden verscheept via ethaantankers (VLEC, Very Large Ethane Carriers). De 

belangrijkste factor voor de keuze van de productieroutes van HVC’s wordt bepaald door de 

beschikbaarheid en kost van de grondstoffen, die sterk varieert tussen regio’s (IEA, 2018). Andere 

bronnen van ethaan worden omwille van beschikbaarheid en kostprijs heden niet als realistisch 

beschouwd voor de exploitatie van Project One. 
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Conventioneel aardgas was de dominante vorm van aardgas dat in de 20ste eeuw werd 

geproduceerd. Tot deze eeuw was schaliegas niet commercieel op grote schaal te ontwikkelen. Het 

gebruik van een nieuwe combinatie van technologieën in de 21ste eeuw – hoge-precisie gestuurde 

boringen, hoogvolume hydraulisch breken en boorplatformen met geclusterde meervoudige 

horizontale boorputten – heeft hier verandering in gebracht. In de afgelopen jaren is de wereldwijde 

productie van schaliegas met een factor 14 gestegen, van 31 miljard m³ per jaar in 2005 tot 435 

miljard m³ per jaar in 2015, waarvan 89% productie in de Verenigde Staten en 10% productie in het 

westen van Canada. Het US Department of Energy (Amerikaanse ministerie van Energie) voorspelt 

een snelle verdere groei van de wereldwijde productie van schaliegas, tot 1500 miljard m³ per jaar in 

2040 (EIA, 2016). 

14.5.2.2.2.2 Vluchtige emissies 

Gedurende de winning, verwerking, omzetting en het transport van alle types fossiele brandstoffen 

naar het punt van eindgebruik, kunnen er koolwaterstoffen vrijkomen. Voornamelijk vluchtige 

methaanemissies zijn hierbij van belang. Methaan is een krachtig broeikasgas, met een 

opwarmingsvermogen (Global Warming Potential; GWP) dat 84 keer hoger is over een periode van 

20 jaar, en 28 keer hoger is over een periode van 100 jaar, dan dat van CO2. Vandaar dat ook kleine 

lekkages van methaan belangrijk zijn. In het speciaal rapport van het IPCC over de gevolgen van de 

opwarming van de aarde met 1,5°C boven het pre–industriële niveau (Rogelj et al., 2018), wordt 

gesteld dat beperking van de opwarming tot 1,5°C inhoudt dat de netto CO2-uitstoot wereldwijd rond 

2050 tot nul wordt gereduceerd en dat tegelijkertijd de uitstoot van niet-CO2-broeikasgassen, in het 

bijzonder methaan, sterk wordt gereduceerd. 

In hoofdstuk 7 over “Energy Systems” van Working Group III in het IPCC’s Fifth Assessment 

Report (AR5) (Bruckner et al., 2014), wordt vermeld dat de snelle ontwikkeling van hydraulisch 

breken en horizontale boortechnieken sinds AR4 (2007), gezorgd heeft voor een toename en een 

diversificatie van de gasvoorziening en dat een uitgebreidere omschakeling van de elektriciteits- en 

warmteproductie van steenkool naar gas mogelijk is geworden; dit is een belangrijke reden voor een 

vermindering van de broeikasgasuitstoot in de Verenigde Staten. 

Tegelijkertijd heeft het stijgend gebruik van aardgas de problematiek van vluchtige methaanemissies 

afkomstig van zowel de conventionele- als de schaliegasproductie aan de orde gesteld. Methaan is 

het belangrijkste bestanddeel van aardgas. Centrale emissieramingen van recente analyses zijn 2%-

3% (+/- 1%) van het geproduceerde gas, waarbij de emissies van conventioneel en onconventioneel 

gas vergelijkbaar zijn (Bruckner et al., 2014). De recente review paper over “The Global Methane 

Budget 2000-2017” van Saunois et al. (2020), stelt dat de stijging van de gasproductie in de VS 

vrijwel zeker leidt tot een stijging van de absolute methaanemissies maar dat de wereldwijde 

gevolgen van de snelgroeiende schaliegas-activiteiten in de Verenigde Staten op de atmosferische 

methaanconcentratie echter nog nauwkeurig moeten worden bepaald. Een mix van betaalbare 

technologische oplossingen, mandaten en emissieprijsinstrumenten is nodig om de methaanuitstoot 

te beheersen, hierbij de noodzaak erkennend om het concurrentievermogen van aardgas ten opzichte 

van steenkool te behouden (World Economic Forum, 2020). 

De VS hebben de voorbije jaren een reeks prestatienormen en -eisen ingevoerd voor de 

schaliegaswinning die voortbouwen op de beste beschikbare technieken en praktijken om vluchtige 

methaanemissies en methaanemissies bij ontluchten en affakkelen tot een minimum te herleiden. De 

VS hebben ook LDAR-programma’s, regelmatige inspectieprogramma’s van apparatuur en 

infrastructuur en monitorings- en rapportageprogramma’s van methaanemissies ingevoerd. 
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14.5.2.2.2.3 Maatregelen Project One 

Naast emissiereducerende technieken en regulerende maatregelen zijn ook vrijwillige, industrie 

geleide, emissiereductieprogramma’s van belang. Project One neemt de volgende 

emissiereducerende maatregel in functie van de ethaantoevoer: 

• De grootste huidige ethaanleveranciers van INEOS - met name Range Resources, Antero en EQT 

- zijn aangesloten bij emissiereductieprogramma's zoals OneFuture Coalition of het Natural Gas 

STAR program van US EPA (US EPA, 2021). Hierbij engageren ze zich om objectieven te stellen 

en hun prestaties publiek te rapporteren. Range Resources heeft, volgens de gerapporteerde 

gegevens in 201936, methaanemissies die lager liggen dan 0,04% van de aardgasproductie, 

komende van 0,09% methaanemissies bij de aardgasproductie in 2017. Antero en EQT 

rapporteren vergelijkbare niveaus van methaanemissies. Antero vermeldt in hun 

duurzaamheidsverslag37 dat hun specifieke methaanemissie in 2019 0,046% van het 

geproduceerde aardgas bedroeg. Deze emissies liggen beduidend lager dan de gemiddelde 

emissieniveaus vermeld in §14.5.2.2.2.2 uit (Bruckner et al., 2014).   

14.5.3 Koolstofvoetafdruk van ethyleentoepassingen 

14.5.3.1 Toepassingen van ethyleen 

De ECR van Project One zal ethyleen op de markt brengen, meer bepaald 1,45 Mton ethyleen per 

jaar. Propyleen, C4, C5+ koolwaterstoffen en pyrolyse olie zullen als voornaamste bijproducten 

worden gegenereerd in de ECR in beperkte hoeveelheden. Deze bijproducten zijn samen goed voor 

0,113 Mton per jaar aan HVC. In Figuur 14-15 wordt een overzicht gegeven van de verschillende 

afgeleide producten van deze HVC’s. Het door Project One geproduceerde ethyleen wordt verkocht 

en geleverd aan eenieder die het aankoopt, en zou kunnen ingezet worden in de installaties van de 

INEOS-groep, waardoor de CO2-voetafdruk van de INEOS-groep aanzienlijk zou kunnen dalen. 

 

Figuur 14-15: De waardeketen afgeleid van HVC-productie in Project One (Bron: INEOS)  

 

36 Bron: Range Resources 2020 Corporate Sustainability Report: https://csr.rangeresources.com/wp-

content/uploads/2020/09/Range_resources_CSR_report.pdf 

37 Bron: Antero Resources 2020, Sustainabiliy, https://www.anteroresources.com/sustainability/founders-message 

https://csr.rangeresources.com/wp-content/uploads/2020/09/Range_resources_CSR_report.pdf
https://csr.rangeresources.com/wp-content/uploads/2020/09/Range_resources_CSR_report.pdf
https://www.anteroresources.com/sustainability/founders-message
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Globaal gezien is ca. 90% van de ethyleenproductie wereldwijd, bestemd voor kunststoftoepassingen. 

Het grootste afgeleide product van ethyleen is polyethyleen, dat goed is voor bijna twee derde van de 

globale vraag naar het monomeer ethyleen. Voor het bijproduct propyleen is globaal gezien ca. 70 tot 

80% bestemd voor kunststoftoepassingen. Het afgeleide product polypropyleen is opnieuw goed voor 

bijna twee derde van de globale vraag naar het monomeer propyleen. De andere bijproducten 

hebben een bredere reeks downstream-toepassingen. 

Meer dan 30 soorten kunststoffen zijn in courant gebruik, met verschillende eigenschappen en 

toepassingen in tal van sectoren. De belangrijkste toepassingen en kunststofsoorten kunnen 

onderscheiden worden door te kijken naar de grootste volumestromen. De onderstaande gegevens 

zijn ontleend aan het rapport "Production, use, and fate of all plastics ever made", door Geyer et al. 

(2017):  

• Figuur 14-16 (boven): Verpakkingen zijn goed voor 36% van de wereldwijde productie van 

kunststoffen. Dit segment omvat zowel consumentenverpakkingen als de verpakkingen die worden 

gebruikt voor business-to-business transacties en in de industrie in het algemeen. Synthetisch 

textiel is goed voor 12% van de wereldwijde kunststofproductie. De bouwsector vertegenwoordigt 

16% van de wereldwijde kunststofproductie. Consumentenproducten, waaronder speelgoed en 

gebruiksvoorwerpen, vormen 10% van de wereldwijde kunststofproductie.  

• Figuur 14-16 (onder): Massa-geproduceerde kunststoffen omvatten polymeren, synthetische 

vezels en additieven. Hoewel er vele soorten kunststoffen zijn, zijn de meest voorkomende 

polymeren polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), polyethyleentereftalaat (PET), polyvinylchloride 

(PVC), polystyreen (PS) en poly-urethaan (PUR); en de meest voorkomende synthetische vezels 

de polyester, polyamide en acryl (PP&A) vezels. De grootste groep van polymeren (PE, PP, PET, 

PVC en PS) vormt meer dan driekwart van alle kunststoffen productie naar gewicht. Ethyleen is de 

primaire grondstof voor PE, PVC, PET en PS. 
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Figuur 14-16. Wereldwijde primaire kunststofproductie naar gebruikssegment (boven) en naar kunststoftype 

(onder) in 2015 (in Mton en in %) (Geyer et al., 2017) 

14.5.3.2 Koolstofvoetafdruk globale levenscyclus kunststoffen 

De vraag naar kunststoffen is groter dan die naar alle andere bulkgoederen (zoals staal, aluminium of 

cement) en is sinds het begin van het millennium bijna verdubbeld. De combinatie van een groeiende 

wereldeconomie, een groeiende wereldbevolking en technologische ontwikkelingen zal zich vertalen 

in een toenemende vraag naar petrochemische producten. Kunststoffen worden geïdentificeerd als 

de belangrijkste factor in de groei van de petrochemische sector (IEA, 2018). 

Kunststoffen of plastics of synthetische organische polymeren, worden in toenemende mate gebruikt 

in de hele economie, en dienen als sleutelcomponenten voor sectoren als verpakking, bouw, 

transport, gezondheidszorg en elektronica. Kunststoffen hebben deze sectoren belangrijke 

economische voordelen gebracht, dankzij de combinatie van lage kosten, veelzijdigheid, 

bestendigheid en een hoge sterkte-op-gewichtsverhouding (World Economic Forum, 2016). 

Het is ook belangrijk te wijzen op het feit dat het gebruik van kunststoffen (on)rechtstreeks leidt tot 

een reductie van CO2-emissies in verschillende sectoren, wat hieronder wordt beschreven (niet-

limitatieve lijst) (Plastics Europe, 2021). De CO2-winst tijdens de gebruiksfase is afhankelijk van 

toepassing tot toepassing: 

• Het gebruik van kunststoffen in voertuigen en vliegtuigen, in plaats van metaal, zorgt voor een 

lager gewicht van voertuigen en vliegtuigen waardoor er een lager verbruik is van brandstof is en 

bijgevolg een lagere CO2-uitstoot is; 

• Het gebruik van plastiek flessen, in plaats van glazen flessen, verlaagt het gewicht per fles 

waardoor het gewicht tijdens transport ook lager ligt en dus leidt tot een lager brandstofverbruik en 

een lagere CO2- uitstoot; 

• Het gebruik van kunststof verpakkingen geeft een langere houdbaarheid aan het voedsel. Dit zorgt 

voor minder voedselverspilling wat dan weer leidt tot minder CO2-uitstoot; 
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• Het gebruik van kunststof als isolatiemateriaal draagt rechtstreeks bij tot een lagere CO2-uitstoot 

door een lager verbruik van brandstoffen; 

• De recyclage van kunststoffen vergt, door de lagere smelttemperaturen, minder energie dan de 

recyclage van metaal en glas, en dus een lager verbruik van brandstoffen; 

• Er bestaat de mogelijkheid om restenergie in kunststofafval om te zetten in elektriciteit; 

• De vervanging van hout in de bouwsector door kunststof, bijvoorbeeld voor raamprofielen, zorgt 

voor een vermindering in het rooien van bomen; 

• Het gebruik van kunststof waterleidingen, in plaats van metalen leidingen, zorgt voor minder 

lekkages en dus voor minder verspilling van drinkbaar water. Door de lagere drukverliezen in de 

leidingen is er ook minder energieverbruik door pompen; 

• Het gebruik van kunststof gasleidingen zorgt voor een lagere uitstoot van aardgas omwille van een 

lagere kans op lekken in vergelijking met metaal. 

 

In een recente studie die werd gepubliceerd in Nature Climate Change (Zheng & Suh, 2019), werd 

een wereldwijde analyse van de koolstofvoetafdruk van de globale levenscyclus van kunststoffen (dus 

niet enkel kunststoffen op basis van ethyleen) uitgevoerd. Broeikasgasemissiedata werden verzameld 

voor drie fasen van de levenscyclus: (1) de productiefase, die alle activiteiten van de wieg tot de 

fabriekspoort voor de productie van polymeren omvat; (2) de conversiefase, die de 

fabricageprocessen omvat waarbij polymeren worden omgezet in kunststoffen eindproducten; en (3) 

de end-of-life fase, die betrekking heeft op de verwerkings- en verwijderingsprocessen van 

kunststofafval. De emissies en (on)rechtstreekse CO2-winsten in de gebruiksfase van kunststoffen 

werden niet in rekening gebracht. 

De studie van Zheng & Suh (2019) becijferde dat de globale hoeveelheid kunststoffen die werd 

geproduceerd in 2015 (407 Mt; Geyer et al., 2017), overeenkomt met een emissie van 1,8 GtCO2-

equivalenten over de volledige levenscyclus van productie, conversie tot end-of-life fase van 

kunststoffen, exclusief koolstofkredieten door recyclage. De productiefase staat in voor het merendeel 

van de emissies (61%), gevolgd door de conversiefase (30%). De end-of-life fase staat in voor 9% 

van de emissies van de totale levenscyclus, exclusief koolstofkredieten door recyclage. De 

koolstofvoetafdruk van kunststoffen over de volledige levenscyclus komt overeen met 3,8% van de 

wereldwijde CO2-equivalente uitstoot in 2015. In een studie van Material Economics (2018) werd een 

gelijkaardige koolstofvoetafdruk gevonden voor de levenscyclus van kunststoffen als in de studie van 

Zheng & Suh (2019). 

Op basis van de verwachte groei in kunststoffen, kan de cumulatieve hoeveelheid 

broeikasgasemissies over de levenscyclus van kunststoffen globaal gezien stijgen tot 56 GtCO2-eq 

tussen 2015 en 2050. Dit vertegenwoordigt 13 tot 10% van het totale resterende koolstofbudget, 

overeenkomend met een 2/3de tot 1/2de kans respectievelijk om de opwarming van de aarde tot 1,5°C 

te beperken (Shen et al., 2020). Belangrijk om te vermelden is dat toekomstprojecties van de impact 

van de kunststofproductie op het resterende globale koolstofbudget erg afhankelijk zijn van onder 

meer de evoluties in de groei van de kunststofproductie, de gehanteerde energiemix, evoluties in 

technologieën voor koolstofafvang, -opslag en -hergebruik, het end-of-life beheer van kunststoffen en 

de mix van grondstoffen en dus erg onzeker zijn. 

In de studie van Zheng & Suh (2019) werd gevonden dat de productiefase (hieronder vallen alle 

activiteiten van de wieg tot de fabriekspoort voor de productie van polymeren) instaat voor het 

merendeel van de emissies in de levenscyclus van kunststoffen. 

Project One boekt belangrijke winsten in termen van procesgerelateerde CO2-equivalente emissies. 

Ter illustratie: volgens de studie van Zheng & Suh (2019) bedraagt de globaal gemiddelde specifieke 

CO2-equivalente emissie voor HDPE-productie (high density polyethylene; één van de meerdere 

mogelijke afgeleide kunststoffen van ethyleen) 1,949 tonCO2-eq/tonHDPE (van wieg tot fabriekspoort). 

In een studie van Vlachopoulos (2009) wordt gesteld dat monomeerproductie instaat voor ca. 80% en 
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polymeerproductie instaat voor ca. 20% van de totale energievraag van de productiefase. Hiermee 

rekening houdend, brengt dat de gemiddelde CO2-equivalente emissies voor de productiefase van 

HDPE met ethyleen afkomstig van Project One op ca. 0,679 tonCO2-eq/tonHDPE. Dit is een daling met 

ca. 65% t.o.v. de globaal gemiddelde HDPE-productie, en Project One veroorzaakt op dat vlak dus 

een belangrijke reductie. 

In de studie in opdracht van VLAIO (2020), tevens in lijn met de Vlaamse klimaatstrategie 2050, 

werden 4 thematische transitiepaden gedefinieerd om een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse 

industrie te bereiken: 

1. het gebruik van biomassa(afval) als energie- en grondstof, 

2. circulariteit, met voornamelijk hergebruik van kunststof, 

3. elektrificatie en verhoogd gebruik van waterstof (H2), en 

4. het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2 (CCUS). 

 

In de studie wordt geconcludeerd dat de toekomst een combinatie zal zijn van de vier transitiepaden. 

Er bestaat geen ‘unieke oplossing’ om een koolstofcirculaire en CO2-arme industrie te bereiken. 

Inzetten op slechts één van de vier pistes is niet voldoende, ze zijn alle vier nodig. 

Hieronder wordt verder ingegaan op hoe Project One inpasbaar is in elk van de 4 thematische 

transitiepaden van de studie “Naar een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie” in opdracht 

van VLAIO (2020). 

14.5.3.2.1 Substitutie van fossiele grondstoffen door bio-gebaseerde grondstoffen 

Een variatie aan koolstof- en waterstofhoudende materialen kunnen olie, aardgas en steenkool 

vervangen als chemische grondstoffen (IEA, 2018; World Economic Forum, 2016). Alternatieve 

productieroutes zijn gebaseerd op onder meer biomassa, biomethaan en op basis van CO2. 

Het belangrijkste voordeel van alternatieve grondstoffen is dat ze een netto vermindering van de CO2-

uitstoot kunnen bieden ten opzichte van conventionele fossiele grondstoffen. De vermindering komt 

voort uit het feit dat deze stoffen anders onbenut zouden zijn gebleven (zelfs als ze oorspronkelijk uit 

fossiele grondstoffen worden gewonnen), of omdat ze hernieuwbaar zijn en dus niet bijdragen aan de 

accumulatie van CO2 in de atmosfeer (op lange termijn). 

Een studie van Amghizar et al. (2017) over “New Trends in Olefin production” stelt dat het enorme 

kapitaal in de huidige productiefaciliteiten suggereert dat stoomkraken van koolwaterstoffen de 

toonaangevende technologie voor de productie van ethyleen zal blijven. Het grote aantal projecten 

dat door de schaliegasrevolutie in de VS op de markt komt, zal leiden tot een aanzienlijke uitbreiding 

van de capaciteit voor ethyleenproducenten. Als gevolg daarvan zullen technologieën voor 

alternatieve grondstoffen nog competitiever moeten worden dan voorheen. Investeringen in 

alternatieve processen en grondstoffen moeten nog komen; het gebrek aan economische 

levensvatbaarheid van dergelijke processen in een onzekere grondstoffenmarkt bedreigt de 

grootschalige toepassing ervan. Niettemin zal het uiteindelijk nodig zijn om biomassa en afvalstromen 

in te zetten, hoewel deze verschuiving zal moeten worden gestimuleerd door de wereldwijde 

regelgevende organen, omdat de bijdrage van deze stromen in het komende lustrum marginaal zal 

blijven. Drop-in grondstoffen voor de huidige generatie stoomkrakers zou een eerste stap zijn 

(Amghizar et al., 2017). 

Er is heden geen aanvoer mogelijk van hernieuwbare grondstoffen in Project One. De ECR van 

Project One verwerkt ethaan en tot 20% propaan, uiteraard onafhankelijk van de bron. De ECR kan 

dus in principe ook biogas verwerken – indien technologisch en commercieel beschikbaar op 

industriële schaal: 
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• Biopropaan: De ECR kan tot 20% propaan als grondstof verwerken. Biopropaan kan worden 

geproduceerd van de niet eetbare delen van palmolie, dierlijke vetten en afvalstromen zoals 

gebruikte bakolie (Johnson, 2017). Het biopropaan kan in dat geval worden beschouwd als een 

tweede generatie bio-gebaseerde grondstof, omdat het wordt gemaakt van landbouwresiduen 

of afval. Tweede generatie bio-gebaseerde grondstoffen hebben het voordeel dat er geen extra 

meststof, water of land nodig om deze grondstof te verbouwen. Biopropaan wordt op heden 

niet op industriële schaal geproduceerd. 

• Bioethaan: Er is momenteel geen technologie beschikbaar voor de productie van bioethaan. 

14.5.3.2.2 Circulair materialengebruik 

De Europese Commissie heeft in maart 2020 het nieuwe actieplan voor een circulaire economie 

voorgesteld. Specifiek voor de kunststofsector zal de Europese Commissie onder meer verplichte 

eisen voorstellen inzake gerecycleerde inhoud en afvalbeperkende maatregelen voor producten als 

verpakkingen, bouwmaterialen en voertuigen. De Europese Commissie zal onder meer een 

beleidskader ontwikkelen over het produceren, het labelen en het gebruik van bio-gebaseerde 

kunststoffen. De Europese Commissie verzekert ook de tijdige implementatie van de nieuwe richtlijn 

over kunststoffen voor eenmalig gebruik. 

Voor een duurzaam materialengebruik is de omvorming van een lineair gebruik (éénmalig gebruik) 

naar een circulair gebruik nodig. Concreet moet dit leiden tot een vermindering van de primaire 

productie en het primair grondstoffenverbruik door de stijgende toepassing van volgende 

maatregelen, in volgorde van prioriteit: 

• Hergebruik: in bijzondere mate kunststofverpakkingen, en hiermee gepaard het ontwerpen van 

kunststof toepassingen voor een lang en duurzaam hergebruik van kunststoffen en het in de 

praktijk brengen van systemen voor hergebruik. Elimineren/reduceren van de productie van 

kunststof toepassingen voor éénmalig gebruik; 

• Ontwerp van lichtere toepassingen van polymeren; 

• Recyclageverbeteringen. Technisch gezien zijn er drie belangrijke factoren die de productie van 

hoogwaardige secundaire kunststoffen afremmen (Material Economics, 2018): 

• Gemengde en vervuilde stromen: Hoogwaardige recyclage vereist dat kunststoffen worden 

gescheiden per kunststoftype. Dit wordt heden belemmerd door het productontwerp en de 

huidige inzamelingssystemen waarbij verschillende soorten kunststoffen samen met andere 

materialen, zoals papier of metaal, worden gemengd. Dit vereist een dure sortering van 

materialen waarbij effectieve scheiding onmogelijk kan worden. 

• Additieven. Kunststoffen bevatten vaak additieven zoals kleurstoffen, stabilisatoren of 

vlamvertragers. Deze zijn moeilijk te traceren of te verwijderen en kunnen kunststoffen 

verontreinigen of onveilig of onmogelijk maken voor hergebruik in producten. 

• Verontreiniging. Kunststoffen kunnen ook verontreinigd zijn door de stoffen die ze omvatten, 

wat leidt tot vlekken of geuren en tot een laagwaardige recyclage, of kunnen verontreinigd zijn 

met schadelijke chemicaliën of medisch afval die recyclage volledig onmogelijk maken.  

 

Bovenstaande maatregelen liggen buiten de scope van Project One. De INEOS-groep speelt in op de 

transitie naar een circulaire economie door de volgende ontwikkelingen inzake recyclage:  

INEOS heeft zich vier doelen gesteld die ze tegen 2025 moeten halen: 

1. Een reeks polyolefineproducten aanbieden voor verpakkingstoepassingen in Europa die 50% of 

meer gerecycled materiaal bevatten; 

2. Gemiddeld 30% gerecycleerd materiaal gebruiken in producten die bestemd zijn voor 

verpakkingen van polystyreen in Europa; 

3. Minstens 325 kt/jaar gerecycleerd materiaal verwerken in de producten; 

4. Ervoor zorgen dat 100% van de polymeerproducten kan worden gerecycleerd: 

• Ontwerp in functie van recycleerbaarheid: Het ontwikkelen van oplossingen om een betere 

recycleerbaarheid van verpakkingen te bevorderen, om consumentenproducten gemakkelijker 
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te recyclen en afval te verminderen. Beschikbare kennis en expertise van INEOS voor verdere 

ontwikkelingen op dit gebied:  

• Mono-materiaalverpakkingen die dezelfde/aanvaardbare functionaliteit bieden als multi-

materialen; 

• Moeilijk te recycleren materialen en vervuiling met OPA (geörienteerd polyamide), OPET 

(geörienteerd polyethyleen tereftalaat) en aluminium in meerlaagse foliestructuren 

vermijden; 

• Vermijd onafscheidbare papier/kunststof combinaties (hoezen, etiketten); 

• Vermijd zwarte koolstof, vulstoffen, pigmenten waar mogelijk, kleuren/inkten die niet kunnen 

worden verwijderd in het recyclageproces; 

• De verpakking zo ontwerpen dat deze volledig kan worden geleegd. 

• Focus op polyolefinen als materiaal bij uitstek om verpakkingen te kunnen recycleren 

• Mechanische recyclage: INEOS biedt een Recycl-IN polymeerreeks aan, die tot 50% Post-

Consumer Recycled plastic (PCR) bevat, naast primaire polymeren. Gerecycleerde 

kunststoffen verliezen een deel van hun fysieke sterkte en prestaties telkens bij elke 

recyclageronde. Door de samenstelling met gerecycleerde kunststoffen voldoet het Recycl-IN-

assortiment aan de vraag van consumenten naar een stijging van het gebruik van 

gerecycleerde materialen met tegelijk een behoud van de eigenschappen en hoge prestatie-

eisen nodig voor de producten. Het assortiment omvat rigide en flexibele producten voor 

gebruik in toepassingen die niet met levensmiddelen in aanraking komen. 

• Geavanceerde recyclage (chemische recyclage): Geavanceerde recyclage introduceert 

circulariteit in de productie van kunststoffen, waarbij kunststofafval kan worden gebruikt om 

nieuwe kunststoffen te maken, ter vervanging van grondstoffen die afkomstig zijn van 

producten op basis van fossiele grondstoffen. Chemische recyclage met pyrolyse produceert 

nafta-/dieselfracties en chemische recyclage met gasificatie produceert syngas. Het proces 

creëert waarde voor kunststofafval om te worden gerecycleerd als grondstof en dus voorkomt 

dat het wordt gestort, verbrand of in het milieu terechtkomt. INEOS werkt samen met Plastic 

Energy aan een nieuwe geavanceerde recyclage-installatie om kunststofafval dat normaal 

gestort of verbrand wordt, chemisch te recycleren tot nafta en het te verwerken in bestaande 

naftakrakers om te komen tot gerecycleerde polyethyleen en polypropyleen. 

 

 

Figuur 14-17: Conceptschets gebruik alternatieve grondstoffen in bestaande naftakrakers of polymeerproductie-
eenheden van de INEOS-groep 

 

De bovenstaande pilootprojecten omtrent het gebruik van gerecycleerde grondstoffen van de INEOS-

groep zijn niet inpasbaar bij de ethaankraker van Project One. Bij mechanische en chemische 

recyclage van kunststoffen worden heden respectievelijk polymeerfracties en nafta-/dieselfracties of 

syngas geproduceerd, waardoor mechanische en chemisch gerecycleerde grondstoffen niet geschikt 

zijn voor gebruik in de ECR van Project One. De ECR is immers enkel in staat om ethaan en tot 20% 



 

 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

14-77 

 

propaan te verwerken, uiteraard onafhankelijk van de bron. Het maken van gerecycleerd ethaan en 

propaan afkomstig van kunststofafval is heden – met de huidig beschikbare technologieën – nog niet 

mogelijk. 

14.5.3.2.3 Elektrificatie 

Zheng & Suh (2019) tonen aan dat het inzetten van hernieuwbare energie voor de productie- en 

conversiefase het grootste potentieel biedt voor reductie van de koolstofvoetafdruk van kunststoffen.  

Bij de start van Project One in 2026, zal de externe elektriciteitsvraag afgedekt worden met groene 

stroom. Hierdoor zullen de totale emissies van Project One dalen met ca. 7% ten opzichte van het 

project zonder de import van groene stroom, met name van 708 MtonCO2-eq/jaar tot 655 MtonCO2-

eq/jaar. 

Voor de kraakovens van de ECR wordt er geen elektrificatie toegepast gezien deze technologie 

momenteel nog in de fase van onderzoek en ontwikkeling zit. Elektrificatie van kraakovens is heden 

geen gevestigde noch kostencompetitieve technologie. Elektrificatie van de kraakovens kan wel 

geëvalueerd worden wanneer de technologie voldoende ver ontwikkeld is. De toekomstige 

beschikbaarheid van een mature technologie en voldoende groene stroom, is moeilijk te voorspellen. 

14.5.3.2.4 Het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2 en een verhoogd 
gebruik van H2 

Project One wordt ‘CO2-afvangklaar’ gemaakt voor een post-combustion CO2-captatietechnologie met 

technologie flexibiliteit op de ethaankraakfornuizen (ECR) en de stoomketels. Hierdoor kunnen de 

industriële installaties achteraf worden uitgerust met technologie voor het afvangen van CO2 na 

verbranding zonder grote wijzigingen in het bestaande proces. Voor het bouwen van het 'CO2-

afvangklare' Project One, zal er voldoende oppervlakte op het projectgebied gereserveerd worden 

voor de apparatuur van de CO2-afvanginstallatie en bijhorende pijpleidingen voor CO2-transport, en 

wordt er in het ontwerp reeds rekening gehouden met een toekomstige retrofitting van de site en de 

installaties.  

In het geval de post-combustion CO2-captatietechnologie voldoende ver ontwikkeld is voor industriële 

toepassing in Project One, zal er zowel CO2 als waterstofgas beschikbaar komen op de site van 

Project One. Dit opent een belangrijk perspectief naar het (her)gebruik van CO2 en waterstofgas in de 

toekomst in de Haven van Antwerpen. Zo maakt het aan Project One grenzende bedrijf Inovyn (deel 

van de INEOS-groep) deel uit van het 7-ledige consortium dat het “Power to Methanol” 

demonstratieproject zal opzetten voor de productie van methanol vanuit CO2 op technische schaal 

(geplande productie van 8000 ton methanol per jaar). De proefinstallatie wordt verwacht op te starten 

tegen 2022. 

De tijdlijn voor implementatie van de post-combustion CO2-captatietechnologie is onder meer 

afhankelijk van: 

• De beschikbaarheid van een efficiënte mature technologie voor het afvangen van de relatief CO2-

arme rookgassen van Project One, wat heden niet beschikbaar is; 

• Een gegarandeerde afzet van het geproduceerde waterstofgas; 

• Een gegarandeerde afzet van het geproduceerde CO2 (transport, opslag en/of hergebruik); 

• De evolutie in de prijs van CO2-emissierechten onder het EU-ETS systeem. 

 

Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar § 14.4.2.1.2.1.  

Als alternatief voor de reductie van de CO2-emissies van de ECR met een post-combustion CO2-

captatietechnologie, werd bekeken of een pre-combustion technologie mogelijk is waarbij het 
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waterstofgehalte in het stookgas naar de ECR en de stoomketels wordt opgedreven tot 100%. In dit 

geval wordt de directe CO2-uitstoot van het proces naar nul gebracht. De kraakovens zijn momenteel 

ontworpen voor gebruik van een mengsel van waterstof en methaan, de mogelijke omschakeling naar 

zuiver waterstofgas werd meegenomen in het ontwerp. In geval van gebruik van enkel waterstofgas 

als stookgas, kan de restfractie methaan op het aardgasnet gebracht worden. Er kan geen concrete 

tijdlijn voor de realisatie van dit alternatief worden gegeven vanwege de onzekerheid van de 

toekomstige beschikbaarheid van afdoende groene waterstof en groene stroom. Voor een 

gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar § 14.4.2.1.2.2. 

14.5.4 Conclusie: toets aan Europees en Vlaams beleid 

Het klimaatakkoord van Parijs van 2015 houdt in dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot 

1,5°C en impliceert dat de netto CO2-uitstoot wereldwijd tot nul wordt gereduceerd tegen 2050. 

De INEOS-groep heeft de doelstelling om voor al haar sites in de Haven van Antwerpen de netto 

CO2-emissies tot nul te herleiden tegen ten laatste 2050. Om deze doelstellingen te behalen, werkt 

INEOS aan het opstellen van een roadmap. De roadmap zal een plan van aanpak bevatten hoe 

INEOS de emissies kan reduceren door het gebruiken van groene stroom, waterstof en 

gerecycleerde of bio-gebaseerde grondstoffen, het verhogen van de energie- en grondstofefficiëntie 

van de productiesites en het toepassen van CO2-afvang. Project One is er op heden van overtuigd 

dat het haalbaar is het traject naar net zero CO2-emissies af te leggen in 10 jaar vanaf de opstart van 

de kraker. 

Gezien de schaalgrootte van de productiecapaciteit van Project One, is het een relevante oefening 

om de exploitatiefase van Project One aan de relevante pijlers van de ‘Europese strategische 

langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie’ 

(hieronder: EU) en aan het toekomstbeeld voor de industriesector van de ‘Vlaamse klimaatstrategie 

2050’ te toetsen (hieronder: VL). Beide beleidsdocumenten kaderen in het klimaatakkoord van Parijs: 

• EU: Optimaal gebruikmaken van de voordelen van energie-efficiëntie / VL: Blijvende inzet op 

efficiëntieverbeteringen: 

• Project One gebruikt de state-of-the-art-technologie voor het kraken van ethaan, de beste 

beschikbare technieken (BBT) en energie-integraties worden consequent toegepast voor het 

bereiken van hoge energie- en productie-efficiënties.  

• De ECR is ontworpen voor een selectieve en efficiënte productie van ethyleen. Van de 

grondstof ethaan wordt 81% van de koolstof vastgelegd in ethyleen. Project One zal de best 

presterende technologie voor stoomkraken exploiteren op vlak van koolstofefficiëntie in Europa.  

• De specifieke procesemissie van Project One ethaankraker bedraagt 0,290 tonCO2-eq/tonHVC 

of slechts 42% van de huidige EU-ETS benchmarkwaarde van 0,681 tonCO2-eq/tonHVC. Er 

werd berekend dat Project One een aanscherping van de EU-ETS benchmarkwaarde voor 

HVC-productie impliceert tot ca. 0,577 tonCO2-eq/tonHVC. Dit is een daling van ca. 15% ten 

opzichte van de huidige benchmarkwaarde voor HVC-productie (0,681 tonCO2-eq/tonHVC). 

Rekening houdend met een huidige jaarlijkse HVC-productiecapaciteit in Europa van 47,6 Mton 

HVC’s (IEA (2018), betekent dit dat er jaarlijks ca. 4,95 Mton extra emissierechten moeten 

betaald worden of vermeden moeten worden door de bestaande stoomkrakers voor HVC-

productie onder het EU-ETS systeem. Een dergelijke hoeveelheid aan emissierechten komt 

overeen met ca. 267 M euro/jaar, rekening houdend met de huidige prijs (midden juni 2021) 

van 54 euro/tonCO2 onder het EU-ETS systeem. Een deel van deze bijkomende inkomsten 

voor het EU-ETS systeem zal worden benut voor het ondersteunen van innovatie- en 

moderniseringsprojecten in energie-intensieve industriële sectoren en de energiesector. De 

ECR van Project One zal vermoedelijk een impact hebben op de benchmark van fase 5 van het 

EU-ETS systeem (vanaf 2031), aangezien de activiteiten in 2026 zullen starten. 

• Het in Project One geproduceerde ethyleen wordt verkocht aan de markt. De meeste 

bestaande installaties worden heden gevoed met ethyleen afkomstig van Europese 

naftakrakers, die veelal verouderd zijn en een aanzienlijk hogere specifieke CO2-equivalente 

emissie hebben dan de nieuwe ECR van Project One. Deze installaties kunnen het door 
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Project One geproduceerde ethyleen afnemen en de CO2-equivalente emissie laten dalen. Er 

werd bij wijze van voorbeeld berekend dat de reductie van de CO2-voetafdruk van de INEOS-

groep door Project One ca. 2 Mton CO2-eq/jaar zou bedragen, wanneer de installaties van de 

INEOS-groep het in Project One geproduceerde ethyleen zouden gebruiken. 

• EU: Een concurrerende Europese industrie en de circulaire economie als een cruciale 

randvoorwaarde voor het terugdringen van broeikasgasemissies / VL: Een circulaire economie 

tegen 2050: 

• Er zijn heden geen alternatieve (gerecycleerde of broeikasgasgebaseerde of bio-gebaseerde) 

grondstoffen beschikbaar voor de ECR van Project One, met uitzondering van biopropaan:  

• Bij mechanische en chemische recyclage van kunststoffen worden heden respectievelijk 

polymeerfracties en nafta-/dieselfracties of syngas geproduceerd, waardoor mechanische 

en chemisch gerecycleerde grondstoffen niet geschikt zijn voor gebruik in de ECR van 

Project One . De ECR is immers enkel in staat om ethaan en tot 20% propaan te verwerken, 

uiteraard onafhankelijk van de bron. Het maken van gerecycleerd ethaan en propaan 

afkomstig van kunststofafval is heden – met de huidig beschikbare technologieën – nog niet 

mogelijk. Ethyleenproductie op basis van gerecycleerde grondstoffen gebeurt heden dus via 

andere productieroutes dan deze inzetbaar in de ECR van Project One. 

• De ECR van Project One is niet compatibel met ethyleenproductie op basis van 

broeikasgassen (methaan of CO2), gezien de ECR enkel in staat is om ethaan en tot 20% 

propaan te verwerken. 

• De ECR van Project One kan in principe bioethaan verwerken. Er is heden echter geen 

technologie beschikbaar voor de productie van bioethaan. De productie van bioethyleen 

gebeurt heden via andere productieroutes en grondstoffen dan deze inzetbaar in de ECR 

van Project One. 

• De ECR van Project One kan in principe biopropaan verwerken. Biopropaan wordt echter 

heden niet commercieel geproduceerd op industriële schaal. 

• EU: De inzet van hernieuwbare energiebronnen en het gebruik van elektriciteit optimaliseren om 

de energievoorziening van Europa geheel koolstofvrij te maken/ VL: Overschakeling naar 

hernieuwbare en klimaatneutrale brandstoffen en grondstoffen: 

• Elektrificatie en import groene stroom:  

•  Bij de start van Project One in 2026, zal de externe elektriciteitsvraag van 140 160 

MWh/jaar afgedekt worden met groene stroom. De totale emissies van Project One dalen 

hiermee met ca. 7% ten opzichte van het project zonder de import van groene stroom, met 

name van 708 ktonCO2-eq/jaar tot 655 ktonCO2-eq/jaar. 

• Voor de kraakovens van de ECR wordt er geen elektrificatie toegepast gezien deze 

technologie momenteel nog in de fase van onderzoek en ontwikkeling zit. Elektrificatie van 

kraakovens is heden geen gevestigde noch kostencompetitieve technologie. Elektrificatie 

van de kraakovens kan wel geëvalueerd worden wanneer de technologie voldoende ver 

ontwikkeld is. De toekomstige beschikbaarheid van een mature technologie en voldoende 

groene stroom, is moeilijk te voorspellen. Dit mogelijk toekomstperspectief zal het voorwerp 

vormen van verder onderzoek i.k.v. de roadmap van INEOS. Project One is er op heden van 

overtuigd dat het haalbaar is het traject naar een net zero CO2-emissie af te leggen in 10 

jaar vanaf de opstart van de kraker, daarbij gebruik makend van één of meer van de in dit 

MER beschreven technieken. 

• Er is momenteel geen aanvoer van hernieuwbare grondstoffen mogelijk in Project One. De 

ECR van Project One is enkel in staat om ethaan en tot 20% propaan te verwerken, 

uiteraard onafhankelijk van de bron. Er is echter momenteel geen technologie beschikbaar 

voor de productie van bioethaan. Biopropaan wordt heden nog niet commercieel 

geproduceerd op industriële schaal.  

• EU: De resterende CO2-emissies aanpakken door middel van koolstofafvang en -opslag / VL: 

Afvang en hergebruik van CO2:  

• Project One wordt ‘CO2-afvangklaar’ gemaakt met technologieflexibiliteit, om bij verwachte 

evoluties in CO2-captatietechnologieën, CO2-captatie te kunnen implementeren op de 

projectsite. 

• Als alternatief voor CO2-captatie, werd bekeken of het waterstofgehalte in het stookgas naar de 

ECR en de stoomketels kan worden opgedreven tot 100%. In dit geval wordt de directe CO2-

uitstoot van het proces naar nul gebracht. De kraakovens zijn momenteel ontworpen voor 
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gebruik van een mengsel van waterstof en methaan, de mogelijke omschakeling naar zuiver 

waterstofgas werd meegenomen in het ontwerp. In geval van gebruik van enkel waterstofgas 

als stookgas, kan de restfractie methaan op het aardgasnet gebracht worden. 

• De bovenstaande mogelijke toekomstperspectieven zullen het voorwerp vormen van verder 

onderzoek i.k.v. de roadmap van INEOS. Project One is er op heden van overtuigd dat het 

haalbaar is het traject naar een net zero CO2 emissie af te leggen in 10 jaar vanaf de opstart 

van de kraker, daarbij gebruik makend van één of meer van de in dit MER beschreven 

technieken. 

• EU: Een adequate slimme netwerkinfrastructuur en onderlinge verbindingen ontwikkelen / VL: 

Industriële symbiose in clusters: 

• IOB is een partner in het Antwerp@C project, waarin de mogelijkheden voor CCUS worden 

onderzocht in de Haven van Antwerpen. Bij het toepassen van CO2-captatie en PSA-eenheden 

bij Project One in een – heden onbepaald - toekomstperspectief, zal er zowel CO2 als 

waterstofgas beschikbaar komen op de site van Project One. Dit opent een belangrijk 

perspectief naar het (her)gebruik van CO2 en waterstofgas in de toekomst in de Haven van 

Antwerpen. 

14.6 Cumulatieve effecten 

14.6.1 Kaaimuur 

Bij de aanleg van de kaaimuur worden geen klimaateffecten verwacht die een cumulatief effect 

hebben met de effecten die in voorliggend MER geëvalueerd werden voor Project One. 
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 ANDERE EFFECTEN EN MILIEUASPECTEN 

15.1 Afvalstoffen 

Voor een overzicht van de ingezette grondstoffen en geproduceerde producten verwijzen we naar 

Hoofdstuk 3 Projectbeschrijving. 

In de aanlegfase maken onderstaande afvalstoffen het grootste volume uit: 

• puin afkomstig van de uitgegraven grond (gevaarlijk / niet-gevaarlijk); 

• puin afkomstig van afbraakwerken (gevaarlijk / niet-gevaarlijk); 

• verontreinigde grond en teelaarde (kwaliteit 999); 

• afvalhout afkomstig van vegetatie, dat niet in aanmerking komt voor productie van houtproducten. 

De procesgerelateerde afvalstromen zijn relatief beperkt door de aard van het proces. Daar het 

productieproces hoofdzakelijk gasvormige stoffen behandelt, ontstaan slechts in beperkte mate vaste 

afvalstoffen in de processen. Het betreft vooral: 

• Cokes afgescheiden tijdens de decoking stap van de ECR; 

• Gebruikte/vervangen katalysatoren: De katalysatoren die gebruikt worden in het proces, worden 

aan het einde van hun gebruiksduur vervangen. Deze vervanging gebeurt door gespecialiseerde 

onderaannemers, en de oude katalysatoren worden gerecycleerd; 

• Harsen, gebruikt in drogers en polishers; 

• Waterzuiveringsslib: Bij de werking van de waterzuivering zal waterzuiveringsslib ontstaan. Dit 

wordt op de site ontwaterd tot een steekvast slib dat zal worden afgevoerd voor externe 

verwerking. 

Naast deze proces gerelateerde afvalstoffen zullen ook de meer courant voorkomende afvalstoffen 

ontstaan, zoals keukenafval, schroot, kunststof (verpakkingen, …), papier en karton. Deze worden 

volgens afspraken met inzamelaars per fractie gescheiden verzameld en afgevoerd voor recyclage. 

Project One heeft een overkoepelende filosofie voor de beheersing van afvalstromen, zowel tijdens 

de aanlegfase als tijdens de exploitatiefase. Deze filosofie is erop gericht om afvalstromen zoveel 

mogelijk te voorkomen en te beperken, zoveel mogelijk te hergebruiken of te recycleren, en ze 

volgens de wettelijke regelgeving te behandelen en/of te laten verwerken in erkende, vergunde 

installaties.  

15.2 Omgevingsveiligheid 

Er werd voor Project One, parallel aan het MER, een OVR (Omgevingsveiligheidsrapport) 

opgemaakt. Het OVR wordt als bijlage aan de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegd. 

We verwijzen naar het OVR voor de gedetailleerde evaluatie van de veiligheidsaspecten. We nemen 

hieronder de besluiten van het OVR over. 

In het kader van de Seveso-wetgeving worden vooraleerst ongevallen beschouwd die directe 

dodelijke gevolgen kunnen hebben voor mensen in de omgeving en dus buiten de inrichting. Deze 

ongevallen en gevolgen worden in kaart gebracht met behulp van een kwantitatieve risicoanalyse. 

Vervolgens worden de risico’s voor de mens op twee manieren voorgesteld. Enerzijds wordt een 

locatie specifiek risico (ook wel plaatsgebonden risico genoemd) bepaald, dat zoals de naam het 

zegt, het risico weergeeft op elke locatie rondom de site. Anderzijds wordt ook een groepsrisico 

berekend, welke de kans weergeeft dat een groep mensen gelijktijdig een dodelijk letsel kan 

ondervinden van een dergelijk ongeval. De evaluatie van deze risico’s gebeurt aan de hand van 

criteria zoals beschreven in Code Risicocriteria. Tevens wordt een kwalitatieve analyse gemaakt met 

betrekking tot omliggende installaties met gevaarlijke stoffen, en wordt ook een kwalitatieve analyse 

gemaakt naar stoffen die grote schade kunnen toebrengen aan het milieu. 
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Het plaatsgebonden risico van IOB beantwoordt aan de Code van Goede Praktijken inzake 

risicocriteria voor externe mensrisico’s, met uitzondering van de 10-5 isorisicocontour. Eén van de 

maatregelen die IOB hiervoor neemt, is het afsluiten van een schriftelijke 

samenwerkingsovereenkomst, zijnde een veiligheidsinformatieplan met de bedrijven Bayer, OTSA en 

Vesta. 

Het groepsrisico valt onder de criteriumlijn. Het wordt in zeer grote mate bepaald door de 

aanwezigheid van personeel op de bedrijven rondom IOB. Een doorgedreven samenwerking en het 

afsluiten van een veiligheidsinformatieplan met deze bedrijven is dan ook van groot belang. 

Wederzijdse effecten tussen installaties van IOB en omliggende bedrijven zijn niet volledig uit sluiten. 

IOB neemt zelf verschillende maatregelen om dergelijke effecten te zo goed als mogelijk te beperken. 

Een doorgedreven samenwerking met bovengenoemde bedrijven zal hier verder toe bijdragen. 

Met betrekking tot het milieurisico kan besloten worden dat het milieurisico te IOB afdoende beheerst 

wordt. 

15.3 Grensoverschrijdende effecten 

15.3.1 Milieu 

De site van Project One ligt in vogelvlucht op ca. 4 km van de Belgisch-Nederlandse grens. Op deze 

afstand doen zich voor enkele disciplines mogelijk grensoverschrijdende effecten voor. 

De evaluatie van deze effecten, zoals uitgebreid uiteengezet in voorgaande hoofdstukken, is als volgt 
samengevat: 

• Hoofdstuk 6 – Geluid: De effecten reiken niet tot aan de landsgrens. 

 

• Hoofdstuk 7 – Lucht: Het effect ter hoogte van de landsgrens, getoetst aan de 

luchtkwaliteitsnormen, wordt als een verwaarloosbaar effect (0) beoordeeld, zowel in de 

aanlegfase als in de exploitatiefase 

 

• Hoofdstuk 8 – Bodem: De effecten reiken niet tot aan de landsgrens. 

 

• Hoofdstuk 9 – Water: 

• Aanlegfase: De effecten van de grondwaterbemaling reiken niet tot aan de landsgrens. 

• Exploitatiefase: De impact van de lozing van gezuiverd afvalwater in de Schelde is voor alle 

polluenten verwaarloosbaar (0) ter hoogte van de landsgrens. 

 

• Hoofdstuk 10 – Mobiliteit: De relevante effecten reiken niet tot aan de landsgrens. 

 

• Hoofdstuk 11 – Biodiversiteit: 

• Het enige aspect waarvoor effecten in natuurgebieden over de landsgrens mogelijk zijn is voor 

stikstofdepositie als gevolg van de emissie van NOx en NH3. De effecten voor de habitats in de 

Nederlandse habitatrichtlijngebieden zijn verwaarloosbaar (0) en worden op basis van 

wetenschappelijke argumenten niet betekenisvol geacht. 

• Andere effecten op biodiversiteit zoals biotoopverlies, verdroging, en geluid- en lichtverstoring 

werden eveneens geëvalueerd, maar deze effecten reiken niet tot aan de landsgrens. 

 

• Hoofdstuk 12 – Landschap: De hoogste structuren op het terrein (hoogste distillatiekolommen, 

hoge fakkel) zullen zichtbaar zijn vanuit bepaalde zichtlocaties in Nederland. Het betreft de 

plaatsen waar er nu reeds een goed zicht is op het bestaande Antwerpse havenlandschap. De 

installaties van Project One worden voor de visuele impact vanuit Nederland als een 

verwaarloosbaar effect (0) beoordeeld. 
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• Hoofdstuk 13 – Mens-Gezondheid:  

• Het effect door blootstelling aan luchtverontreiniging als gevolg van de emissies van Project 

One wordt zowel in de aanlegfase als in de exploitatiefase als een verwaarloosbaar effect (0) 

beoordeeld ter hoogte van de woonzones in Nederland. 

• Andere effecten op gezondheid zoals Legionella en geluidsimpact werden eveneens 

geëvalueerd, maar deze effecten reiken niet tot aan de landsgrens. 

• Hoofdstuk 14 – Klimaat: De geëvalueerde klimaataspecten zijn niet gebonden aan het 

studiegebied of aan landsgrenzen.  

 

15.3.2 Omgevingsveiligheid 

Uit de kwantitatieve risicoanalyse in het Omgevingsveiligheidsrapport is gebleken dat effecten naar 

de mens toe of naar installaties toe niet tot Nederland reiken. Evenmin worden grensoverschrijdende 

effecten verwacht als gevolg van een eventuele vrijzetting van (milieu)gevaarlijk product.
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 LEEMTEN IN DE KENNIS 

We geven hieronder een overzicht van leemten in de kennis en de wijze waarop ermee omgegaan is 

in dit MER. 

Met betrekking tot de discipline Geluid zijn volgende leemten in de kennis vastgesteld: 

• De geluidsemissie tijdens de aanlegfase hangt af van het aantal en de aard van de ingezette 

machines, hun werkingsregime, hun emissieprofiel, enz. Dit behoort tot de planning en organisatie 

van de werf, deels bepaald door de aannemers op instructie van Project One. Voor de 

verschillende activiteiten zijn zo realistisch mogelijke aannames van het aantal, het type, het 

elektrisch vermogen en de bedrijfstijd van de werfmachines gemaakt.  

• Het geluidsvermogenniveau representatief voor de volledige werf werd samengesteld op basis van 

het opgegeven type, het aantal en de bedrijfstijd van de werfmachines voor een maximale, doch 

realistische werkdag in de piekperiode van elk werfstadium (3 meest kritische maanden van de ca. 

44 maanden) (zie ook § 6.4.1). 

Aangezien de opstelling en trajecten van de diverse machines tijdens de aanlegfase nog niet 

gekend zijn, werd in het akoestisch overdrachtsmodel de geluidsemissie voor ieder werfstadium 

gesimuleerd als een vlakke bron over het volledige projectgebied. Deze aanpak garandeert dat 

een realistische berekening van de verspreiding van het geluid wordt uitgevoerd. 

• De exacte locatie van de individuele geluidsbronnen tijdens de exploitatiefase is nog niet gekend.  

De geluidsemissie van deze bronnen werd daartoe opgedeeld in eenduidig bepaalde 

installatiezones om als representatieve vlakke bronnen (i.p.v. puntbronnen) in de modellering te 

gebruiken. Er werden hierbij geen gebouwen, silo’s en overige obstakels binnen de 

installatiezones beschouwd, wat overeenstemt met een maximale geluidsuitstraling vanuit deze 

zones (worst case evaluatie). 

• Het geluidsvermogenniveau voor de fakkels werd door Project One ingeschat op basis van de 

beschikbare technische gegevens van leveranciers en empirische formules voor een maximaal 

fakkeldebiet tijdens respectievelijk een noodsituatie (ter verzekering van de veiligheid op de site) 

en de opstartfase van de ECR. Het betreft voor beide situaties dus een worst case benadering. 

• Het huidige omgevingsgeluid (referentiesituatie) is beschreven op basis van:  

• de uitgevoerde immissiemetingen (2019, 2021) ter hoogte van 4 referentiepunten;  

• de uitgevoerde immissiemetingen op het huidig braakliggend noordelijke projectgebied op 200 

m ten oosten van IMB; 

• de strategische geluidsbelastingskaarten van de agglomeratie Antwerpen (2016).  

Op enkele plaatsen, meer specifiek in het natuurgebied Opstalvallei en op het industriegebied op 

200 m ten noorden, oosten en zuiden van het projectgebied, is een betrouwbare inschatting 

gemaakt van het huidige omgevingsgeluid op basis van de verzamelde gegevens.  

Dit laat voor alle referentiepunten een eenduidige bepaling van de VLAREM II-grenswaarden, 

samen met de effectbeoordeling, toe. Op het referentiepunt op 200 m ten oosten van het 

projectgebied is de effectbeoordeling uitgevoerd op basis van de onder- en bovengrens van het 

oorspronkelijk omgevingsgeluid.  
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Met betrekking tot de discipline Lucht zijn volgende leemten in de kennis vastgesteld: 

• Evaluatie secundaire effecten op luchtkwaliteit: 

In het MER zijn de primaire effecten op luchtkwaliteit geëvalueerd, alsook enkele secundaire 

effecten waarvoor een courante evaluatiemethode beschikbaar is (NO2 en vermestende 

depositie). Andere secundaire effecten zijn niet kwantitatief geëvalueerd (bvb. vorming van ozon of 

secundair fijn stof). Het aandeel van een bepaalde emissiebron in deze complexere effecten is 

moeilijk te bepalen, daar het vooral de combinatie van diverse emissies en diverse polluenten is 

die aanleiding geeft tot deze secundaire effecten. Daarbij is er geen duidelijke relatie meer tussen 

bepaalde emissiebronnen en effecten op korte of langere afstand. Het aandeel van een 

emissiebron (of groep van emissiebronnen) is daardoor niet zinvol te kwantificeren. Er kan wel 

gesteld worden dat in het algemeen het primaire effect van de geëmitteerde polluenten nabij de 

emissiebron steeds groter zal zijn dan de secundaire effecten die zich vooral op wat grotere 

afstand voordoen. Met de evaluatie van de primaire effecten worden dus de meest uitgesproken 

effecten van het project geëvalueerd. 

Met betrekking tot de discipline Mobiliteit zijn volgende leemten in de kennis vastgesteld: 

• Bij de opmaak van mobiliteitsstudies worden op basis van diverse aannames en 

veronderstellingen toekomstvoorspellingen gemaakt over het aantal verplaatsingen per persoon, 

de vervoerswijzekeuze, tijdstip van de verplaatsing, de herkomst en bestemming van het verkeer, 

… In deze veronderstellingen zitten logischerwijze onzekerheden rond de toekomstige 

ontwikkelingen. Zo kan nooit met zekerheid worden vastgelegd of een bepaalde verdeling van 

vervoerswijzekeuzes effectief zal worden bereikt. (Uit Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, 

Mobiliteitstoets en MOBER - 2018 – Mobiel Vlaanderen).  

• De aannames voor wat betreft de routering, werktijden personeel en de modal split werden 

aangeleverd door de opdrachtgever en zijn gebaseerd op eigen expertise van de opdrachtgever 

(ervaringen bij gelijkaardige sites) en op basis van informatie hieromtrent in de grotere context van 

de Antwerpse haven. 

• Onzekere factoren die het algemene verplaatsingsgedrag mogelijk beïnvloeden, zijn onder meer 

brandstofprijzen, fiscaal beleid op vervoersmiddelen vanwege de overheid, impact COVID op ons 

toekomstige verplaatsingsgedrag (toekomstig telewerk,..),… Deze factoren kunnen het 

druktebeeld waarmee werd gerekend in de verkeersmodellen wijzigen.  

• Andere projecten kunnen wijzigen in grootte en/of timing en bijgevolg een andere impact hebben 

op het verkeersnetwerk. 

Met betrekking tot de discipline Klimaat zijn volgende leemten in de kennis vastgesteld: 

• De gekende klimaatscenario’s en de onzekerheden hieromtrent, zijn uitvoerig beschreven in § 

14.2.1.1. Het is belangrijk op te merken dat er geen waarschijnlijkheid kan toegekend worden aan 

elk van deze mogelijke toekomstscenario’s. Wel wordt ervan uitgegaan dat – op basis van de 

huidige wetenschappelijke kennis – het totale bereik aan potentiële impact dat de scenario’s 

omspannen met grote waarschijnlijkheid de werkelijke toekomstige evolutie omvat.  

• Voor de discipline Klimaat is er geen uitgebreid richtlijnenboek, zoals voor de andere MER-

disciplines. Er is wel een “Handleiding Klimaat in MER” (Departement Leefmilieu, Natuur en 

Energie, 25/05/2018). Het hoofdstuk Klimaat werd na overleg met Team MER opgemaakt op basis 

van deze Handleiding en de adviezen en inspraakreacties die bij de aanmelding van het MER 

werden bekomen (zie scopingsadviezen van het MER).  

De kennis van de discipline Bodem heeft de volgende leemte: 

• De kennis van de bodemkwaliteit is gebaseerd op beschikbare staalnames en analyses, die 

steeds een momentopname vertegenwoordigen. De reële, huidige situatie kan dus in bepaalde 

mate afwijken van dergelijke momentopname. 
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De kennis van de discipline Water heeft de volgende leemten: 

• De kennis van de (grond)waterkwaliteit is gebaseerd op beschikbare staalnames en analyses, die 

steeds een momentopname vertegenwoordigen. De reële, huidige situatie kan dus in bepaalde 

mate afwijken van dergelijke momentopname. 

• De exacte duur, debieten, e.d. van de bemaling zijn nog niet gekend. Er wordt daarom met 

onderbouwde worst case aannames gewerkt in het grondwatermodel. 

• De debieten/afvoercapaciteiten van de waterlopen zijn onderhevig aan variaties. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van door VMM bepaalde karakteristieke debieten voor elke waterloop. 

• De exacte samenstelling van het afvalwater is nog niet gekend. In het MER werd de evaluatie 

uitgevoerd op basis van de maximale verwachte concentraties (worst case aannames), bepaald 

op basis van de herkomst van het afvalwater en de toegepaste zuiveringstechnieken. 

 

De kennis van de discipline Biodiversiteit heeft volgende typische leemte: 

• Inventarisaties van fauna en flora omvatten steeds een momentopname, en hebben daardoor de 

intrinsieke eigenschap om niet volledig te zijn. Het MER werd evenwel opgemaakt op basis van 

alle beschikbare gegevens over de omliggende natuurgebieden, aangevuld met uitvoerig en 

herhaald veldonderzoek en -waarnemingen binnen het projectgebied, zodat de effecten met 

voldoende precisie kunnen worden geëvalueerd. 
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 TEWERKSTELLING, INVESTERINGEN EN 
MATERIAALSTROMEN 

17.1 Tewerkstelling 

Tijdens de aanlegfase zullen gedurende een periode van ongeveer 3 jaar en 8 maanden een variabel 

aantal mensen aan het werk zijn op de werf van Project One. Dit aantal kan tijdens de drukste 

periode van de werf oplopen tot ca. 2 500 mensen per dag. 

Tijdens de exploitatiefase zal Project One ongeveer 300 werknemers direct tewerkstellen: 

• Ca. 90 mensen in de productieafdelingen in een volcontinu shiftsysteem 

• Ca. 210 mensen in andere afdelingen tijdens de courante werkuren (administratie, controle, labo, 

onderhoud, …) 

Daarnaast worden op de site ongeveer 150 contractoren tewerkgesteld. 

De meeste van deze jobs vergen specifieke technische kennis en opleiding.  

17.2 Investering 

De investering voor het gehele project wordt begroot op 3 miljard Euro. 

17.3 Materiaalstromen 

Voor de voornaamste materiaalstromen verwijzen we naar § 3.4.7. 
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 SYNTHESE VAN EFFECTEN, MILDERENDE 
MAATREGELEN EN MONITORING 

18.1 Effecten 

De diverse mogelijke effecten van Project One werden in dit MER per milieudiscipline geëvalueerd. In 

Tabel 18-1 wordt hiervan een overzicht gegeven. De tabel toont het volgende: 

• De effecten met de effectscore (0 / -1 / -2 / -3). 

Deze effecten zijn in vele gevallen reeds gemilderd door de projectgeïntegreerde milderende 

maatregelen die Project One tijdens het ontwerp en de engineering van het project heeft bepaald, 

in overleg met onder meer de milieudeskundigen. De projectgeïntegreerde maatregelen zijn niet 

vermeld in de tabel. 

• De effecten worden per discipline vermeld en per fase van het project (aanlegfase en 

exploitatiefase).  

• Voor de voornaamste effecten worden bijkomend voorgestelde milderende maatregelen vermeld 

die getroffen kunnen worden en het resterende effect wanneer deze worden toegepast. 

• De tabel bevat niet de diverse klimaataspecten die in dit MER werden toegelicht en geëvalueerd. 

Daar klimaateffecten zich niet op het lokale niveau voordoen, werden de klimaataspecten niet 

beoordeeld met de effectscores zoals de andere disciplines. De evaluatie van de klimaataspecten 

wordt apart samengevat, buiten de tabel. 

We lichten hieronder kort de voornaamste milieueffecten toe. 

18.1.1 Geluid 

• Geluidsemissies aanlegfase: 

De geluidsemissies in de aanlegfase kunnen op korte afstand, ter hoogte van het natuurgebied 

Galgenschoor, tot (beperkt) negatieve effecten (-1/-2) leiden. In de verderaf gelegen woonzones 

en het natuurgebied Opstalvallei is het effect verwaarloosbaar (0).  

• Het effect op korte afstand treft voornamelijk een deel van het natuurgebied Galgenschoor 

zuid, gelegen ter hoogte van het zuidelijke deel van het projectgebied, waar in verhouding meer 

werfactiviteiten dicht bij het natuurgebied plaatsvinden dan in het noordelijke deel van het 

projectgebied. In het Galgenschoor zuid is er sprake van een beperkt negatief effect (-1), tot 

lokaal en enkel tijdens de meest intensieve werfperiode op de zuidelijke deel van het 

projectgebied (werfstadium B), een negatief effect (-2).  

• In het natuurgebied Galgenschoor noord is het effect matiger met een beperkt negatieve score 

(-1) in het begin van de aanlegfase (werfstadium A) gevolgd door een verwaarloosbare score 

(0) later in de aanlegfase (werfstadium B en C).  

• Het negatief effect (-2) in Galgenschoor zuid en beperkt negatief effect (-1) in Galgenschoor 

noord doet zich enkel voor op de Scheldedijk, die deel uitmaakt van het natuurgebied. In het 

lagergelegen schorrengebied binnen het natuurgebied tussen de dijk en de rivier is het effect 

over het algemeen beperkter, vanwege de afschermende werking van de dijk. 

• Geluidsemissies exploitatiefase: 

De geluidsemissies van de installaties en de schepen in de exploitatiefase zullen in de omliggende 

woongebieden en natuurgebieden tot een verwaarloosbaar effect (0) leiden. Op 200 m ten oosten 

van het projectgebied, in het kanaaldok (industriegebied), is er sprake van een beperkt negatief 

effect (-1). Dit effect beperkt zich tot de zone van het kanaaldok, het insteekdok 1 en – afhankelijk 

van de situatie – het insteekdok 2 en reikt niet tot in de omliggende woon- en natuurgebieden. 

Deze, gezien de grote omvang van het project, lage impact is het gevolg van een beperking van 

het geëmitteerde geluid die wordt opgelegd aan de leveranciers/constructeurs van de 

verschillende toestellen en installaties. 
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• Geluidsemissies fakkels:  

Er zijn 3 fakkels die slechts sporadisch gebruikt zullen worden tijdens een noodsituatie (ter 

verzekering van de veiligheid op de site) of tijdens een start / stop van een eenheid.  Er worden 

grondfakkels voorzien, zodat de torenfakkel zo weinig mogelijk moet gebruikt worden waardoor de 

impact zo veel mogelijk beperkt wordt (geluid, licht, eventueel rook). De grondfakkels zullen alle 

operationele scenario’s en de meeste veiligheidsscenario's kunnen opvangen zonder gebruik van 

de torenfakkel. 

• De geluidsemissie van de installaties tijdens de opstartfase van de exploitatie met werking van 

de ECR-grondfakkel leiden tot verwaarloosbare effecten (0) ter hoogte van de nabijgelegen 

woonzones en natuurgebieden. Lokaal op 200 m ten oosten van het projectgebied in het 

kanaaldok B2 (industriegebied), kan een beperkt negatief effect (-1) gelden.  

• De maximale werking van de ECR-torenfakkel en de werking van de grondfakkels voor de 

tankopslag treden enkel zeer uitzonderlijk op om veiligheidsredenen bij incidenten. Het betreft 

voor de ECR de afvoer van restgasstromen die te groot zijn voor de grondfakkel. Dit zal 

duidelijk hoorbaar zijn ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen te Lillo (kortstondig 

+ 7 dB(A)) en delen van het natuurgebied Galgenschoor (kortstondig + 8 dB(A)). Ter hoogte 

van de verderaf gelegen woningen te Berendrecht en natuurgebied Opstalvallei is het effect 

moeilijk of niet waarneembaar (< 3 dB(A)). 

18.1.2 Lucht 

• Luchtemissies aanlegfase: 

Het effect van de luchtemissies van de werfmachines in de aanlegfase is verwaarloosbaar (0) ter 

hoogte van de meest nabijgelegen woonzone Berendrecht. Op kortere afstand is er een beperkt 

negatief effect (-1) dat reikt tot op 0,5 à 1 km van de site. Op zeer korte afstand (boven kanaaldok) 

is het effect negatief (-2). Dit effect is gemilderd door het van feit dat Project One eist dat wordt 

gewerkt met machines van Stage IV of beter (bouwjaar 2014 of jonger) voor alle types machines 

boven 56 kW en niet met dieselgeneratoren van het zwaarste type (>560 kW). 

 

• Luchtemissies exploitatiefase: 

Tijdens de exploitatiefase is het effect van de verwachte emissies voor NO2 verwaarloosbaar (0) 

ter hoogte van de meest nabijgelegen woonzone Berendrecht. De zone met een beperkt negatief 

effect (-1) reikt tot op ca. 2 km van de ECR en raakt niet aan een woonzone. Er is een lokaal 

negatief effect (-2) t.h.v. het Kanaaldok, dat mede bepaald wordt door de emissies van de schepen 

aan de kade.  

Voor alle andere polluenten zijn er enkel zeer lokale beperkt negatieve (-1) tot verwaarloosbare (0) 

effecten.  

Deze effecten zijn reeds gemilderd in overeenstemming met BBT door diverse 

projectgeïntegreerde milderende maatregelen. Voor de emissie van NOx wordt met de toegepaste 

milderende maatregelen het emissieniveau beperkt tot waarden die lager liggen dan wat de BBT 

voorschrijft. Een verdere emissiereductie van de jaarlijkse NOx-emissievracht op basis van de 

beste beschikbare technieken is niet mogelijk vanwege technische beperkingen van de 

beschikbare technieken. De onderzochte alternatieven vergen inspanningen die niet in verhouding 

staan tot hun effectiviteit.  

18.1.3 Bodem 

Project One zal, mits het toepassen van de gebruikelijke en verplichte milderende maatregelen om 

te voorkomen dat de bodem verontreinigd raakt, zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de 

exploitatiefase enkel verwaarloosbare (0) tot beperkt negatieve (-1) effecten hebben op de bodem. 
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18.1.4 Water 

• Grondwater: 

Het voornaamste, tijdelijke effect op grondwater gaat uit van de noodzakelijke bemaling tijdens de 

aanlegfase, gespreid over de gehele werfsite, gedurende een periode van ca. 25 maanden. Door 

het voorzien van preventiemaatregelen (zoals het plaatsen van damwanden (of equivalente 

techniek) kan het effect van de bemalingen teruggebracht worden tot een beperkt negatief effect (-

1). In de vergunningsaanvraag wordt een gedetailleerde bemalingsnota toegevoegd waarin alle 

relevante technische aspecten van de bemaling worden beschreven (zuivering, monitoring, …). 

Tijdens de exploitatiefase zal de infiltratie van hemelwater naar het grondwater beperkt worden 

door de aanwezigheid van verhardingen (beperkt negatief effect (-1)). Verder zijn er geen 

relevante effecten op het grondwater. 

 

• Oppervlaktewater: 

Project One voorziet een uitgebreide industriële waterzuivering waarbij de afvalwaterstroom 

afkomstig van de ECR nog een aparte voorbehandeling krijgen. Het effect van de lozing van het 

gezuiverd afvalwater in de Schelde wordt voor alle polluenten als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. 

• Hoewel Project One (koelsystemen) een aanzienlijk watergebruik zal vertegenwoordigen, is er 

voorzien om naast stadswater ook deels deminwater te gebruiken.  Het koelwater kan daardoor 

langer in gebruik blijven, waarbij ook minder afvalwater (spui) ontstaat. Bovendien wordt het 

opgevangen hemelwater vooral als koelwater hergebruikt. 

18.1.5 Mobiliteit 

• Voor het verkeer kunnen er negatieve effecten (-2) verwacht worden op de verkeersafwikkeling in 

de aanlegfase t.h.v. het kruispunt aan de Gunvor-toegang, die ook de werftoegang zal zijn. Deze 

effecten kunnen verder gemilderd worden tot een beperkt negatief effect (-1) door bij het inrichten 

van dit kruispunt als werftoegang de nodige aanpassingen (verkeerslichten) te voorzien. 

• Tevens kunnen zowel voor de aanlegfase als voor de exploitatiefase beperkt negatieve effecten (-

1) optreden voor het aspect verkeersveiligheid, die eveneens gemilderd kunnen worden met 

verkeerslichten. 

• Tenslotte wordt vastgesteld dat het kruispunt Scheldelaan x R2 ten zuiden van het projectgebied 

reeds quasi verzadigd is tijdens de spitsuren, waardoor het effect van het bijkomend verkeer van 

Project One, vooral tijdens de drukste periodes van de aanlegfase beperkt negatieve (-1) tot 

aanzienlijk negatieve effecten (-3) zal opleveren. Toepassing van contractueel aangepaste 

arbeidstijden (vroeg beginnen en vroeg stoppen) en/of realisatie van meer collectief vervoer kan 

dit een stuk reduceren tot een negatief effect (-2). 

18.1.6 Biodiversiteit 

• De vegetatieverwijdering van een groot deel van het projectgebied houdt lokaal een biotoopverlies 

in dat als een aanzienlijk negatief effect (-3) wordt beoordeeld. Voor de beschermde soorten 

worden hiervoor maatregelen genomen (verplaatsen van planten en dieren, …) en er gebeurt 

buiten het project een boscompensatie. De installaties veroorzaken ook een bijkomende barrière 

tussen bestaande natuurgebieden. De leidingstroken kunnen als een ecologische verbinding 

fungeren als ecologisch beheer wordt toegepast, wat resulteert in een beperkt negatief effect (-1).  

Voor alle andere aspecten van Project One zijn de effecten op biodiversiteit verwaarloosbaar (0) 

tot beperkt negatief (-1). 

18.1.7 Landschap 

• Voor landschap wordt de ontbossing als een negatief effect (-2) geëvalueerd (structuur- en 

relatiewijziging en wijziging van landschapsbeeld en -beleving), dat echter niet kan worden 

gemilderd en inherent is aan de bestemming van de terreinen (industriegebied). Ook de oprichting 

van de industriële installaties zal vanop sommige locaties een beperkt negatief (-1) effect hebben 

op het landschapsbeeld en de landschapsbeleving. 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

18-4 

18.1.8 Mens 

• Het effect op de gezondheid en hinder voor omwonenden wordt voor de meeste aspecten 

geëvalueerd als een verwaarloosbaar (0) tot beperkt negatief (-1) effect.  

• Dit is onder meer het geval voor de geluidshinder tijdens zowel de aanlegfase als de 

exploitatiefase. Het beperkte effect is mede het gevolg van het beperken van de geluidsemissie 

van de installaties, vooral tijdens de exploitatiefase. 

De actuele NO2-concentratie is in de omgeving van de haven van Antwerpen vaak hoger dan de 

gezondheidskundige advieswaarde. De toename van de blootstelling als gevolg van Project One 

tijdens de aanlegfase is beperkt voor Berendrecht en voor Lillo en Doel verwaarloosbaar.  Maar 

rekening houdende met de aanwezige achtergrondwaarden, wordt de impact van NO2 tijdens de 

aanlegfase daarom beoordeeld als negatief (-2) voor een deel van Berendrecht. In de rest van 

Berendrecht en in Lillo en Doel is de impact beperkt negatief (-1). Elders is de impact 

verwaarloosbaar (0). Ook voor de exploitatiefase wordt er strenger beoordeeld door de bestaande 

achtergrondwaarden. De toename van de blootstelling als gevolg van Project One tijdens de 

exploitatiefase is beperkt voor Berendrecht en voor andere woonzones verwaarloosbaar.  Maar 

rekening houdende met de aanwezige achtergrondwaarden, wordt de impact van NO2 tijdens de 

exploitatiefase in een deel van Berendrecht en Zandvliet beoordeeld als negatief (-2). In de rest 

van Berendrecht, Zandvliet en Lillo, de kern van Doel, en een deel van Beveren en Stabroek is de 

impact beperkt negatief (-1). In Nederland is de impact verwaarloosbaar (0). Indien WHO 

gezondheidskundige advieswaarde zou worden gehanteerd, zou de jaargemiddelde bijdrage van 

Project One ter hoogte van woongebied volgens het MER-beoordelingskader als verwaarloosbaar 

(0) worden beoordeeld. 

• De actuele achtergrondconcentraties van benzeen en butadieen zijn in het volledige studiegebied 

geassocieerd met een bijkomend kankerrisico dat niet gezondheidskundig verwaarloosbaar is. 

Voor deze stoffen zijn de bijdragen van Project One tijdens de exploitatiefase op zich vrijwel 

verwaarloosbaar. Rekening houdend met de reeds bestaande achtergrondwaarden is het effect 

als beperkt negatief (-1) te beschouwen in Lillo en Berendrecht. 

18.1.9 Klimaat 

Voor discipline Klimaat wordt de beoordeling niet in effectscores uitgedrukt. We vatten de evaluatie 

als volgt samen: 

 

• Aanlegfase:  

• Het projectgebied fungeert in de huidige toestand als koolstofvoorraad door de koolstof die 

opgeslagen zit in vooral de bomen en het organisch materiaal in en op de natuurlijke bodem. 

Deze koolstofopslag zal verloren gaan door de omvorming van het landgebruik naar 

industriegebied. Project One engageert zich om het geoogste hout dat hiervoor kwalitatief in 

aanmerking komt om te zetten in houtproducten, in plaats van te verbranden in 

biomassacentrales voor energieopwekking. Project One zal ook een verplichte boscompensatie 

uitvoeren van 28,49 ha. 

• De directe CO2-equivalente emissies tijdens de gehele aanlegfase door gebruik van brandstoffen 

voor alle transporten (materiaal en personeel) van en naar de werf en voor de machines die op 

de werf actief zullen zijn, wordt geschat op 54 449 ton CO2-eq/jaar tijdens de aanlegfase (3 jaar 

en 8 maanden). De CO2-equivalente emissies door het materialenverbruik van beton en staal in 

Project One wordt geraamd op 4 035 ton CO2-equivalenten/jaar. 

• Exploitatiefase - Koolstofbalans 

• De totale koolstofbalans van de ECR en ondersteunende infrastructuur wordt berekend als 655 

ktonCO2-eq/jaar.  

• Project One gebruikt de state-of-the-art-technologie voor het kraken van ethaan, de beste 

beschikbare technieken (BBT) en energie-integraties worden consequent toegepast voor het 

bereiken van hoge energie- en productie-efficiënties.  

• De specifieke procesemissie van de ECR van Project One bedraagt 0,290 tonCO2-eq/tonHVC of 

slechts 42% van de huidige EU-ETS benchmarkwaarde van 0,681 tonCO2-eq/tonHVC.  
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• Er werd berekend dat Project One een aanscherping van de EU-ETS benchmarkwaarde voor 

HVC-productie impliceert tot ca. 0,577 tonCO2-eq/tonHVC. Dit is een daling van ca. 15% ten 

opzichte van de huidige benchmarkwaarde voor HVC-productie (0,681 tonCO2-eq/tonHVC). 

Rekening houdend met een huidige jaarlijkse HVC-productiecapaciteit in Europa van 47,6 Mton 

HVC’s (IEA (2018), betekent dit dat er jaarlijks ca. 4,95 Mton extra emissierechten moeten 

betaald worden of vermeden moeten worden door de bestaande stoomkrakers voor HVC-

productie onder het EU-ETS systeem. Een dergelijke hoeveelheid aan emissierechten komt 

overeen met ca. 267 M euro/jaar, rekening houdend met de huidige prijs (midden juni 2021) van 

54 euro/tonCO2 onder het EU-ETS systeem. Een deel van deze bijkomende inkomsten voor het 

EU-ETS systeem zal worden benut voor het ondersteunen van innovatie- en 

moderniseringsprojecten in energie-intensieve industriële sectoren en de energiesector.   

• Het in Project One geproduceerde ethyleen wordt verkocht aan de markt. De meeste bestaande 

installaties worden heden gevoed met ethyleen afkomstig van Europese naftakrakers, die veelal 

verouderd zijn en een aanzienlijk hogere specifieke CO2-equivalente emissie hebben dan de 

nieuwe ECR van Project One. Deze installaties kunnen het door Project One geproduceerde 

ethyleen afnemen en de CO2-equivalente emissie laten dalen. Er werd bij wijze van voorbeeld 

berekend dat de reductie van de CO2-voetafdruk van de INEOS-groep door Project One ca. 2 

Mton CO2-eq./jaar zou bedragen, wanneer de installaties van de INEOS-groep het in Project One 

geproduceerde ethyleen zouden gebruiken.  

• De volledige elektriciteitsvraag van 140160 MWh/jaar zal afgedekt worden met groene stroom. 

De totale emissies van Project One dalen hiermee met ca. 7% ten opzichte van het project 

zonder de import van groene stroom, met name van 708 ktonCO2-eq/jaar tot 655 ktonCO2-

eq/jaar. 

• Voor de administratieve gebouwen worden passieve technieken zoals doorgedreven isolatie en 

passieve zonnewinst, klimaat- en verlichtingsregelingen en hernieuwbare energietechnieken, 

geïntegreerd in het ontwerp. I.k.v. BREAAM wordt de rating ‘very good’ behaald (3de hoogste 

score op een schaal van 1 tot 5). Rekening houdend met de toegepaste energiezuinige 

technieken, bedraagt de (indirecte) CO2-uitstoot van het administratief gebouw ca. 300 ton 

CO2/jaar. Gezien de externe elektriciteitsvraag afgedekt zal worden met groene stroom, worden 

deze indirecte emissies van het administratief gebouw dus geëlimineerd.  

• Hoewel Project One reeds beduidend lagere CO2-emissies heeft dan de bestaande 

stoomkrakers in Europa, is deze nog niet nul. INEOS-groep heeft zich verbonden tot het behalen 

van de EU klimaat- en energiedoelstellingen voor 2050 en de netto CO2-emissies tot nul te 

herleiden. Project One is ontworpen met het oog op net zero CO2-emissies en beoogt de eerste 

CO2 neutrale kraker te worden in Euopa die een rol zal kunnen spelen in de duurzame industriële 

toekomst van Antwerpen. Van zodra de technologie haalbaar is, heeft Project One drie mogelijke 

routes voor reductie van CO2-emissies: 

• Elektrificatie van de ovens met gebruik van groene elektriciteit. 

• Gebruik van groene en/of blauwe waterstof als brandstof. 

• Carbon Capture and Storage (CCS). 

Van zodra de installaties van Project One gestart zijn, zal IOB goed geplaatst zijn om een 

nulemissie van CO2 in de toekomst te realiseren. IOB stelt zich als doel de eerste 

koolstofneutrale kraakinstallatie van Europa te worden. Men verwacht momenteel dat het 

behalen van een netto nul-emissies voor Project One haalbaar kan zijn binnen 10 jaar na 

opstarten van de installaties. 
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• Exploitatiefase - Klimaatadaptatie 

De gevolgen van de klimaatverandering kunnen een effect hebben op het projectgebied zelf: 

• Wateroverlast: Bij het ontwerp van de hemelwaterhuishouding werd rekening gehouden met een 

veranderd neerslagpatroon onder invloed van klimaatverandering en wordt het projectgebied op 

die manier meer bestendig gemaakt tegen verhoogde overstromingsrisico’s. 

• Watervoorzieningen: Project One heeft een aanzienlijk stadswaterverbruik. Door het gebruik van 

demin water wordt ongeveer de helft minder stadswater verbruikt. De watermaatschappij 

gebruikt brak dokwater als ruwwaterbron voor de productie van deminwater, waardoor de druk 

op de stadswatervoorziening vermindert. De watermaatschappij voor stadswater heeft ook een 

plan om de drinkwatervoorziening aan industriële en residentiële klanten in de toekomst te 

kunnen garanderen in droogteperiodes, ook bij een gewijzigd klimaat.  

• Klimaatrobuustheid is geïntegreerd in het ontwerp van de industriële installaties van Project One. 

• Hittestress: Het projectgebied is momenteel volledig te beschouwen als een groene ruimte. Door 

de vegetatieverwijdering zal dit verkoelend en bufferend effect verdwijnen. Gezien de invulling 

van de ruimte wijzigt (industriële installaties) zal dit geen effect ressorteren naar de leefomgeving 

toe. Bovendien is het verkoelend effect van de Schelde en het Kanaaldok groter dan dat van het 

projectgebied. Dit verkoelend effect blijft behouden. 

 

In volgende tabel worden de effectscores voor en na het nemen van door de deskundigen 

voorgestelde extra milderende maatregelen voorgesteld. De projectgeïntegreerde maatregelen 

worden niet opgesomd in de tabel, maar ze zijn wel meegenomen in de effectevaluatie voor het 

bekomen van de effectscore. De projectgeïntegreerde maatregelen worden opgelijst in § 18.2. 
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Tabel 18-1: Overzichtstabel effecten per discipline 

Effect (na projectgeïntegreerde milderende 
maatregelen) 

Toelichting Score Extra Maatregel / Monitoring Score 

Geluid     

Aanlegfase: Werfactiviteiten en voertuigen op 

projectgebied overdag 

Lillo 0 

Bron gerelateerde maatregelen, maatregelen ter 

beperking van de geluidsoverdracht en organisatorische 

maatregelen, verder te maximaliseren tijdens de meer 

gedetailleerde organisatie van de werf. 

0 

Berendrecht 0 0 

Galgenschoor noord 0/-1 0/-1 

Galgenschoor zuid -1/-2 -1/-2 

Opstalvallei 0 0 

Aanlegfase: Werfactiviteiten en voertuigen op 

projectgebied ‘s nachts 
 0 0 

Aanlegfase: Wegverkeersgeluid  0/-1 - 0/-1 

Aanlegfase: Scheepsgeluid (varend)  0 - 0 

Exploitatiefase: Installaties + schepen aan de kade Lillo 0 Tijdens de verdere vordering van het project zal worden 

nagegaan of alle meer gedetailleerde en specifieke 

leveranciersgegevens in lijn liggen met de aannames in 

dit MER 

0 

 Berendrecht 0 0 

 Galgenschoor 0 0 

 Opstalvallei 0 0 

 Kanaaldok en insteekdokken 1 / 2 0/-1 0/-1 
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Effect (na projectgeïntegreerde milderende 
maatregelen) 

Toelichting Score Extra Maatregel / Monitoring Score 

Exploitatiefase: Bij opstart/stop van de ECR (installaties 

+ ECR-grondfakkel)  
Komt maar sporadisch voor 0/-1 

Tijdens de verdere vordering van het project is het 

belangrijk om na te gaan of alle meer gedetailleerde en 

specifieke leveranciersgegevens in lijn liggen met de 

aannames in dit MER. Zo mogelijk dient daarbij te worden 

gekozen voor een geluidsarm type fakkel. 

0/-1 

Exploitatiefase: Bij calamiteiten (grondfakkels en  

1 open, hoge fakkel) 
Noodsituatie / / 

Exploitatiefase: Wegverkeersgeluid  0 - 0 

Exploitatiefase: Scheepsgeluid (varend)  0 - 0 

Lucht     

Aanlegfase: Werfactiviteiten, voertuigen op 

projectgebied en scheepsverkeer 
Kanaaldok -2 

- 
-2 

 

Tot op 0,5 à 1 km ten noordoosten 

van de site 

Opstalvallei (beperkt deel) 

-1 -1 

 
Alle woonzones en andere 

natuurgebieden 
0  0 

Aanlegfase: Wegverkeer  0 - 0 

Exploitatiefase: NO2 (jaargemiddelde) Kanaaldok -2 Het project past reeds de BBT toe waardoor de 

emissieniveaus lager liggen dan voorgeschreven door 

BBT. Er is gemotiveerd aangetoond dat er geen extra 

maatregelen met relevante extra reductie haalbaar zijn. 

-2 

 

Tot op ca. 2 km ten noordoosten 

van de site 

Opstalvallei (deels) 

-1 -1 

 
Alle woonzones en andere 

natuurgebieden 
0 0 
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Effect (na projectgeïntegreerde milderende 
maatregelen) 

Toelichting Score Extra Maatregel / Monitoring Score 

Exploitatiefase: SO2  Kanaaldok 0/-1 - 0/-1 

 Alle woonzones en natuurgebieden 0 0 

Exploitatiefase: CO  0 - 0 

Exploitatiefase: Fijn stof  0 - 0 

Exploitatiefase: Vluchtige organische stoffen: benzeen Kanaaldok -1 - -1 

 
Alle woonzones en andere 

natuurgebieden 
0 0 

Exploitatiefase: verkeersemissies  0 - 0 

Bodem     

Aanlegfase: Erosie  0  0 

Aanlegfase: Wijziging bodemstabiliteit  0/-1  0/-1 

Aanlegfase: Grondverzet en tijdelijke opslag van grond  0/-1  0/-1 

Aanlegfase: Structuurwijzigingen en Profielwijzigingen  0  0 

Aanlegfase: Wijziging bodemkwaliteit door lekken  0/-1  0/-1 

Exploitatiefase: Wijziging bodemkwaliteit door lekken 

(installaties, tanks, verladingen) 
 0/-1  0/-1 
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Effect (na projectgeïntegreerde milderende 
maatregelen) 

Toelichting Score Extra Maatregel / Monitoring Score 

Water     

Vegetatieverwijdering en aanleg verharde oppervlakten  -1  -1 

Aanlegfase-Bemalingen: Bodemzettingen, Invloed op 

bestaande grondwaterwinningen, op verzilting en 

grondwaterverontreiniging rondom het projectgebied  

 -1 
Reeds preventieve maatregelen voorzien (infiltratie en/of 

damwanden) met monitoring (bemalingsnota) 
-1 

Aanlegfase-Bemalingen: Wijziging kwaliteit 

oppervlaktewater 
 0  0 

Aanlegfase (incl. vegetatieverwijdering): Wijziging 

grondwaterkwaliteit door lekken 
 0/-1  0/-1 

Exploitatiefase: worst-case impact lozing effluent   0 Reeds verregaande zuivering is voorzien.  0 

Exploitatiefase: impact op onderwaterbodem  0  0 

Exploitatiefase: effect op waterkwantiteit  0  0 

Exploitatiefase: effect op grondwaterkwantiteit door 

lekken (installaties, tanks, verladingen) 
 -1  -1 

Mobiliteit     

Aanlegfase: Verkeersveiligheid  -1 

Aandacht voor verkeersveiligheid bij verdere 

detailontwerp van werftoegang en werfcirculatie, 

scheiding vrachtverkeer / personenverkeer en 

gemotoriseerd verkeer / zwakke weggebruikers. 

-1 

Aanlegfase: Afwikkeling wegennet gemotoriseerd 

verkeer 

Liefkenshoektunnel 

Thijsmanstunnel 

A12 richting Nederland 

-1 

- 

-1 

 Alle andere wegen 0 0 
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Effect (na projectgeïntegreerde milderende 
maatregelen) 

Toelichting Score Extra Maatregel / Monitoring Score 

Aanlegfase: Afwikkeling kruispunten gemotoriseerd 

verkeer 
Kruispunt Gunvor x Scheldelaan -2 

Doordachte inrichting kruispunt Gunvor x Scheldelaan 

tijdens werffase met het oog op de optimalisatie van de 

verkeersafwikkeling. 

-1 

 Kruispunt R2 x Scheldelaan -1/-3 Aangepaste arbeidstijden  -1/-2 

 Alle andere kruispunten 0 - 0 

Aanlegfase: Parkeren Personenwagens  0 - 0 

Aanlegfase: Parkeren Vrachtwagens  0 - 0 

Exploitatiefase: Verkeersveiligheid 

Fietsveiligheid -1 

Aandacht voor verkeersveiligheid bij verdere 

detailontwerp van toegang Project One. 

Scheiding vrachtverkeer / personenverkeer en 

gemotoriseerd verkeer / zwakke weggebruikers. 

-1 

Kruispunt Vesta -1  -1 

Exploitatiefase: Afwikkeling wegennet gemotoriseerd 

verkeer 
 0  0 

Exploitatiefase: Afwikkeling kruispunten gemotoriseerd 

verkeer 

Kruispunt Project One (Vesta) x 

Scheldelaan 
-1 

- 

-1 

 Kruispunt R2 x Scheldelaan -1 -1 

 Alle andere kruispunten 0 0 

Exploitatiefase: Parkeren Personenwagens Ideale bezetting + overflow parking 0  0 

Exploitatiefase: Parkeren Vrachtwagens  0  0 
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Effect (na projectgeïntegreerde milderende 
maatregelen) 

Toelichting Score Extra Maatregel / Monitoring Score 

Biodiversiteit     

Aanlegfase: Bodemverstoring  0  0 

Aanlegfase: Geluidverstoring overdag Galgenschoor -1  -1 

 Potpolder Lillo 0  0 

 Projectgebied  0  0 

Aanlegfase: Geluidverstoring ’s nachts  0  0 

Aanlegfase: Biotoop- en ecotoopverlies  -3 

Effect in het projectgebied is niet noemenswaardig te 

milderen.  Compensatie gebeurt buiten project- en 

studiegebied. 

-3 

Aanlegfase: Versnippering en barrièrewerking  -1 Ecologisch beheer van de leidingstroken is reeds voorzien -1 

Aanlegfase: Verzurende en vermestende depositie  0  0 

Aanlegfase: Effect op grondwaterhuishouding  -1  -1 

Aanlegfase: Lichthinder  0  0 

Exploitatiefase: Geluidsverstoring Galgenschoor -1  -1 

 Potpolder Lillo 0  0 

 Projectgebied  0  0 

Exploitatiefase: Biotoop- en ecotoopverlies  0  0 

Exploitatiefase: Verzurende en vermestende depositie  0  0 
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Effect (na projectgeïntegreerde milderende 
maatregelen) 

Toelichting Score Extra Maatregel / Monitoring Score 

Exploitatiefase: Ecotoxicologische effecten water- en 

luchtemissies 
 0  0 

Exploitatiefase: Lichthinder  -1  -1 

Landschap     

Vegetatieverwijdering/Ontbossing: Verlies 

erfgoedwaarde 
 0 - 0 

Vegetatieverwijdering/Ontbossing: Structuurwijzigingen  -2 

Lokale effecten zijn inherent het gevolg van de ontbossing 

in industriegebied. Deze zijn niet te milderen. 

Wel gebeurt er boscompensatie op andere plaatsen. 

-2 

Vegetatieverwijdering/Ontbossing: Relatiewijzigingen  -2 -2 

Vegetatieverwijdering/Ontbossing: Wijziging 

landschapsbeeld en -beleving 
 -1/-2 -1/-2 

Aanlegfase: Verlies erfgoedwaarde  0/-1 

Aanvullend archeologisch onderzoek (bijkomend 

geofysisch onderzoek en landschappelijk 

bodemonderzoek) is nodig voorafgaand of tijdens de 

aanlegfase om onder andere de ruimtelijke verspreiding 

van het veen beter te bestuderen (zie tweede deel van de 

archeologienota) 

0/-1 

Aanlegfase: Structuurwijzigingen  -1 - -1 

Aanlegfase: Relatiewijzigingen  -1 - -1 

Aanlegfase: Wijziging landschapsbeeld en -beleving  -1 - -1 

Exploitatiefase: Verlies erfgoedwaarde  0 - 0 

Exploitatiefase: Structuurwijzigingen  -1 - -1 

Exploitatiefase: Relatiewijzigingen  -1 - -1 
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Effect (na projectgeïntegreerde milderende 
maatregelen) 

Toelichting Score Extra Maatregel / Monitoring Score 

Exploitatiefase: Wijziging landschapsbeeld en -beleving Varieert afhankelijk van de locatie 0/-1 

Deze effecten zijn inherent het gevolg van de 

aanwezigheid van opvallende installaties. Deze zijn niet te 

milderen. 

0/-1 

Mens     

Aanlegfase: NO2 (piekperiode van 1,5 jaar in de 

aanlegfase) 
MER-GAW -2 

Het project past reeds de BBT toe waardoor de 

emissieniveaus lager liggen dan voorgeschreven door 

BBT. Er is gemotiveerd aangetoond dat er geen extra 

maatregelen met relevante extra reductie haalbaar zijn. 

-2 

 WHO-GAW 0 0 

Aanlegfase: Geluid overdag 0 

Zie hierboven bij ‘Geluid’ 

0 

 ‘s nachts 0 0 

Aanlegfase: Lichthinder  0 Principes van goed verlichten 0 

Exploitatiefase: NO2 MER-GAW -2 

Zie hierboven bij ‘Lucht’ 

-2 

 WHO-GAW 0 0 

Exploitatiefase: benzeen  -1 Zie hierboven bij ‘Lucht’ -1 

Exploitatiefase: butadieen  -1 Zie hierboven bij ‘Lucht’ -1 

Exploitatiefase: fijn stof MER-GAW = WHO-GAW -1 Zie hierboven bij ‘Lucht’ -1 

Exploitatiefase: Geluid – continue geluidsbronnen  0 Zie hierboven bij ‘Geluid’ 0 

Exploitatiefase: Geluid – continue geluidsbronnen + 

fakkels 
 -1 Zie hierboven bij ‘Geluid’ -1 

Exploitatiefase: lichthinder  0 Principes van goed verlichten 0 

Exploitatiefase: Legionella  0 - 0 
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18.2 Milderende maatregelen 

18.2.1 Geluid 

18.2.1.1 Aanlegfase 

Projectgeïntegreerde maatregelen  

Om de geluidsemissie van de activiteiten tijdens de aanlegfase van het project tot een minimum te 

beperken verbindt Project One zich tot volgende maatregelen: 

• Bij de funderingswerken voor de installaties en gebouwen van Project One zal gebruik gemaakt 

worden van schroeffunderingsmachines. Hierbij wordt eerst een schacht geboord, die nadien 

wordt volgestort met betonspecie. Bij plaatsing van de damwanden zal gebruik gemaakt worden 

van een druktechniek, waarbij de damwanden met behulp van een kraan en hydraulische 

drukmachine in de grond worden geschoven. Deze beide methoden zijn een geluids- en 

trillingsarme variant ten opzichte van de methoden waarbij voorgevormde funderingspalen en 

damwanden met behulp van een slag- of trillingsmechanisme in de grond worden gedreven.  

• Project One legt voor de aannemers het gebruik op van werfmachines waarvan de emissies 

(uitlaatgassen) minstens voldoen aan de vereisten “Stage IV” (zie Hoofdstuk 7 Lucht), wat inhoudt 

dat de gebruikte machines over het algemeen dateren van na 2014. 

Bij de keuze van de werfmachines zal bijzondere aandacht besteed worden aan de geluidsemissie 

van de machines en zal in de mate van het mogelijke de voorkeur gegeven worden aan 

geluidsarme toestellen. In ieder geval mag het geluidsvermogenniveau van de werfmachines niet 

hoger komen te liggen dan de aannames die werden beschouwd in dit MER. Tevens heeft de 

opdrachtgever het gebruik van batterij aangedreven werfmachines, die een lagere geluidsemissie 

kunnen hebben dan diesel aangedreven werfmachines, afgewogen. Voor het rollend materieel met 

het benodigd vermogen blijkt deze technologie echter nog in de pilootfase en rekening houdend 

met de omvang van de aanlegfase van Project One dan ook niet toepasbaar.  

• Project One voorziet maatregelen om de verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase van het 

project te beperken door het verminderen en verschuiven van de transporten (zie voor details 

Hoofdstuk 10 Mobiliteit). Zo zal o.a. ingezet worden om te werken met modules via 

scheepstransport (vooraf geassembleerde installaties die de mankracht op de werf en het daarbij 

horende transport beperken), transport in bulk met behulp van schepen (aan- en afvoer grond), het 

maximaal verschuiven van de vrachttransporten over de weg buiten de spitsperiode voor het 

werfpersoneel, etc. Deze maatregelen hebben tevens een reducerend effect op de geluidsemissie 

van het wegverkeer. 

 

Aanvullende maatregelen 

Rekening houdend met bovenstaande maatregelen vanuit Project One, blijken beperkt negatieve 

effecten en – zeer lokaal – negatieve effecten nog mogelijk. Hoewel het hier geen bestendige situatie 

betreft, dienen er in de mate van het mogelijke aanvullende milderende maatregelen genomen te 

worden om de geluidsimpact van de werfactiviteiten te reduceren. Onderstaand overzicht geeft een 

aantal aanbevelingen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen brongerelateerde maatregelen, 

maatregelen m.b.t. geluidsoverdracht en organisatorische maatregelen. De lijst is niet limitatief. 
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• Brongerelateerde maatregelen 

Project One verbindt er zich toe om bijzondere aandacht te besteden aan het geëmitteerde geluid 

van de relevante bronnen / machines op de werf om de geluidsemissie van de activiteiten tijdens 

de aanlegfase tot een minimum te beperken. Volgende (bijkomende) brongerelateerde 

maatregelen worden hierbij aanbevolen om de beoogde doelstelling te bekomen. 

- Opmaak van een inventarisatie (3-maandelijks) van de relevante bronnen / machines op de 

werf met vermelding van het geluidsvermogenniveau door de coördinator van de verschillende 

werfcontractoren om na te gaan of alle bronnen kunnen voldoen aan de aannames die werden 

doorgevoerd in dit MER, met als doel het totale geluidsvermogenniveau per werfstadium te 

respecteren. 

- Toetsing van de werfmachines aan de voorwaarden van de Europese Richtlijn CEE/2000/14 

omgezet in KB 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogenniveau van materieel voor 

gebruik buitenshuis door de coördinator van de verschillende werfcontractoren. Een deel van 

de werfmachines hebben specifieke limietwaarden die opgelegd zijn in deze richtlijn (de 

aannames in dit MER houden hier rekening mee), andere zijn verplicht om het gegarandeerd 

geluidsvermogenniveau te vermelden. 

- Het voorzien van regelmatig onderhoud van de machines volgens de voorschriften van de 

fabrikant. 

 

• Maatregelen m.b.t. geluidsoverdracht 

- De werfinrichting zo voorzien dat voor de niet-mobiele machines (bv. stroomaggregaten, 

luchtcompressoren, afwateringspompen,…) die zullen gebruikt worden op de westelijke helft 

van het projectgebied, de afstand tot het nabijgelegen natuurgebied Galgenschoor zo groot 

mogelijk wordt gekozen. Een opstelling van deze niet-mobiele machines vlak tegen de 

westelijke terreingrens van het projectgebied is dus te vermijden. 

- Gebruik van tijdelijke of vaste lokale afscherming van de werfactiviteiten en machines in de 

richting van de geluidsgevoelige gebieden (woon- en natuurgebieden). Dit kan onder de vorm 

van akoestische verplaatsbare afschermingen, aarden berm, etc. De plaatsing van een 

afscherming in de vorm van een aarden berm of containervormige wand ter hoogte van de 

terreingrens van het zuidelijk deel van het projectgebied, ter beperking van de 

geluidsoverdracht van een volledige werfzone in de richting van het natuurgebied 

Galgenschoor, werd onderzocht door de opdrachtgever. Volgens de bekomen inlichtingen laat 

de beschikbare ruimte ter hoogte van deze werfzone geen plaatsing van een collectieve 

afscherming over de volledige westelijke terreingrens toe, waardoor dit verder niet beschouwd 

werd.   

 

• Organisatorische maatregelen 

- Beperken van de werktijden buiten de dagperiode, en dit in het bijzonder voor activiteiten die 

een significante geluidsimpact in de nabije omgeving van het projectgebied kunnen 

veroorzaken. 

- Vooraf aan de uitvoering van specifiek geluidsbelastende activiteiten, waarvan een potentieel 

geluidseffect nabij de woningen wordt verwacht, de omwonenden duidelijk informeren over de 

duur en het type werkzaamheden.   

18.2.1.2 Exploitatiefase – Continue geluidsbronnen 

Projectgeïntegreerde maatregelen  

In het kader van dit MER werd de geluidsemissie van toekomstige bronnen ingeschat op basis van de 

beschikbare leveranciersgegevens of bij ontstentenis ervan op basis van geluidsgegevens van 

soortgelijke bronnen. Uitgaande van het gemiddelde geluidsvermogenniveau per eenheid van 

oppervlakte (Lw / m²) van de toekomstige installatiezones kan gesteld worden dat Project One de 

nodige inspanningen heeft geleverd om de geluidsemissies te minimaliseren. Project One voorziet 

hiervoor in zijn ontwerp om gebruik te maken van geluidsarme installaties, aangevuld met uitgebreide 

geluidsbeperkende maatregelen. 
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Aanvullende maatregelen  

Tijdens de verdere vordering van het project is het belangrijk om na te gaan of alle 

leveranciersgegevens in lijn liggen met de aannames in dit MER en er derhalve kan voldaan worden 

aan de maximaal aangenomen geluidsemissies. 

Uit de effectbeoordeling blijkt dat er tijdens de exploitatiefase van het project (tijdens representatief 

werkingsregime en tijdens een opstart of geplande stop van de ECR) een beperkt negatief effect kan 

gelden ten oosten van het projectgebied in het kanaaldok B2 (industriegebied).   

Aangezien Project One tijdens de exploitatiefase, 

• de geldende grenswaarde op alle punten respecteert, 

• de zone ten oosten van het projectgebied volledig in het kanaaldok / insteekdok 1 en 2 gelegen is, 

waar er geen of slechts zeer kortstondig receptoren aanwezig kunnen zijn, 

• een verwaarloosbaar of geen effect heeft ter hoogte van de meest geluidsgevoelige gebieden 

(woongebieden en natuurgebieden) en ter hoogte van de nabijgelegen bedrijfsterreinen, 

• reeds de nodige investeringen voorziet om gebruik te maken van geluidsarme installaties, 

aangevuld met geluidsbeperkende maatregelen waar nodig, 

zijn er geen bijkomende specifieke milderende maatregelen noodzakelijk. 

18.2.1.3 Exploitatiefase – Fakkels 

Projectgeïntegreerde maatregelen 

Project One voorziet één grondfakkel met een capaciteit voor de ECR om affakkelen via de ECR-

torenfakkel tijdens een geplande opstart of stop van de ECR te voorkomen. Daarnaast voorziet 

Project One een dubbele tank-grondfakkel (1 in gebruik, 1 als back-up) gekoppeld aan de 

opslagtanks (cryogene tank en bullets), die bij ongewenste incidenten een overdruk uit de tanks 

kunnen afleiden. Het gebruik van de ECR-torenfakkel wordt hierdoor beperkt tot uitsluitend 

ongeplande procesonderbrekingen waarbij gasstromen vrijkomen die de capaciteit van de 

geïnstalleerde ECR-grondfakkel overschrijden. Dit kan gebeuren na het opstarten van het 

veiligheidsuitschakelsysteem dat in dienst kan treden na een grote processtoring, mechanische 

storing van roterende apparatuur of een uitval van een vitale dienst door stroom- of stoomstoringen. 

Om een stabiele werking van het productieproces te behouden en de kans op een ongeplande uitval 

te voorkomen voorziet Project One de volgende investeringen: 

• Gebruik van betrouwbare pompen met aanvullende instrumenten om een stabiele werking te 

ondersteunen en oneigenlijke activering van het uitschakelsysteem te voorkomen; 

• Gebruik van mechanische vergrendelingen op installaties (bv. kleppen) die afsluiten wanneer een 

drempelwaarde van een temperatuur of een druk wordt bereikt om te voorkomen dat een overdruk 

ontstaat en een overdrukventiel wordt vrijgegeven om af te fakkelen; 

• Gebruik van een dubbele externe stroomtoevoer door middel van twee onafhankelijke 

hoogspanningskabels van 380kV (Elia) om de elektrische voeding te verzekeren; 

• Bouw van een interne stroomvoorziening voor de ECR, die kan voorkomen dat de ECR ongepland 

stopt bij een stroomstoring op het externe elektriciteitsnet; 

• Bouw van 2 stoomketels welke een dubbele taak vervullen door enerzijds het proces te allen tijde 

te voorzien van een continue stoomtoevoer om de normale werking te voorzien (bij uitval van één 

ketel neemt de andere ketel de volledige stoomvraag over) en anderzijds het verbruiken van de 

proces afgassen om zo het affakkelen van overtollige gasstromen te verminderen.  

• Het toepassen van ontwerpnormen voor de installatieprocessen om een hoge technische 

beschikbaarheid te garanderen en het toepassen van geautomatiseerde systemen die de 

afgashoeveelheid naar de fakkels kunnen beperken door apparatuur die een fakkelwerking kan 

veroorzaken, automatisch uit te schakelen.  
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Aanvullende maatregelen  

Tijdens de verdere vordering van het project is het belangrijk om na te gaan of alle aangenomen 

geluidsvermogens voor de fakkels in lijn liggen met de aannames in dit MER en er derhalve kan 

voldaan worden aan de maximaal aangenomen geluidsemissies.  

Bij de definitieve keuze van de torenfakkel dient de voorkeur te gaan naar het meest geluidsarme 

type dat beschikbaar wordt gesteld door de leveranciers.  

18.2.2 Lucht 

18.2.2.1 Aanlegfase 

Projectgeïntegreerde maatregelen 

• Het gebruik maken van voertuigen/machines van Stage IV of beter voor alle middelzware en 

zware voertuigen/machines (vanaf 56 tot 560 kW).  

• Ongeveer drie kwart van de ingezette voertuigen/machines behoort tot deze categorie.  

• Voor de lichtere types (onder 56 kW) is er weinig of geen verschil i.f.v. de ‘Stage’ van de 

machines. Deze zijn pas vanaf Stage V (types vanaf 2019-2020) aan strengere emissie-eisen 

onderworpen. 

• Het gebruik van minder streng gereguleerde dieselgeneratoren van het zwaarste type 

(> 560 kW) wordt uitgesloten. 

• Het toepassen van de codes van goede praktijk tijdens graafwerken, bij het manipuleren (laden, 

lossen, …) van eventuele stuifgevoelige (bouw)materialen en bij opslag ervan, bij voorbeeld door 

materialen en/of wegen te besproeien bij droog weer en de wegen periodiek te reinigen. 

• Het transport wordt waar mogelijk met schepen i.p.v. vrachtwagens gepland. Dit is het geval voor 

de meeste grondtransporten en voor de aanvoer van de grootste deelinstallaties (modules) en 

apparaten. 

18.2.2.2 Exploitatiefase 

Projectgeïntegreerde maatregelen 

• Beperken van NOx-emissies: 

• Het gebruik van low-NOx branders in alle stookinstallaties. 

• SCR-DeNOx op 8 schoorstenen (6 ECR-schoorstenen, 2 stoomketels) ter vermindering van de 

NOx-emissie (uitvoering van het scenario B) 

• De combinatie van deze technieken bereikt een lager emissieniveau dan voor elke BBT-

techniek afzonderlijk (daling NOx-emissies met 72% voor geheel Project One). In volgende 

tabel worden de gegarandeerde emissiegrenswaarden gepresenteerd. 
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Tabel 18-2: Emissiegrenswaarden NOx en NH3 

Emissiegrenswaarden 6 kraakfornuizen en 

2 stoomketels  
NOx NH3 

Concentraties tijdens normale operationele condities 

Uurgemiddelde per schoorsteen  60 mg/Nm³ 8 mg/Nm³ 

Daggemiddelde per schoorsteen 40 mg/Nm³ 6 mg/Nm³ 

Jaarvracht 

Voortschrijdend driejaargemiddelde voor de 

8 schoorstenen samen* 
148,8 ton/jaar 17,9 ton/jaar 

* Deze jaarvrachten zijn berekend o.b.v. een verwachte emissieconcentratie, uitgemiddeld over de verschillende schoorstenen 

en over de levensduur van de katalysator, van 25 mg/Nm³ NOx en 3 mg/Nm³ NH3 bij normale operationele omstandigheden. 

Met deze vrachten werden de effecten berekend. 

 

• Er is bij het ontwerp van de installaties (kraakfornuizen en boilers) en hun gaszuivering, rekening 

gehouden met het mogelijk toepassen van carbon capture in de toekomst. Daartoe werd ruimte in 

de installaties voorzien voor extra leidingen en ruimte op het terrein voor extra installaties. 

• De decoking-emissies van de ECR worden beperkt door een stofverwijdering met cyclonen. 

• De installaties waarin de fysico-chemische (primaire) en de biologische afvalwaterbehandeling 

(secundaire zuivering) plaatsvinden, zullen gesloten zijn en voorzien worden van een afzuiging: 

• Voor de primaire zuiveringsstappen, waar grotere hoeveelheden koolwaterstoffen verwacht 

worden, worden de afgezogen gassen verbrand in een thermische oxidator, in 

overeenstemming met BBT.  

• Voor de secundaire, biologische zuiveringsstappen, inclusief slibbehandeling, wordt de 

afgezogen lucht over een geurverwijderingsinstallatie gestuurd, in overeenstemming met BBT. 

• Ter beperking van de opslag- en verladingsemissies bij de tanks voor de C5+ fractie en de 

pyrolyse olie is er een actieve-koolfilter of een membraanfilter voorzien (of een evenwaardige 

techniek), in overeenstemming met BBT.  

• De grond- en torenfakkels hebben vooral een veiligheidsfunctie. De ECR-grondfakkel wordt 

gebruikt bij geplande start- en stopprocedures. De ECR-torenfakkel en de grondfakkels van de 

gasopslag worden enkel gebruikt wanneer gassen om veiligheidsredenen moeten worden 

geëvacueerd. Het gebruik van de fakkels wordt beperkt tot deze situaties.  

• Om fugitieve emissies te voorkomen en beperken, wordt ingegrepen op het vlak van ontwerp, 

constructie, oplevering, onderhoud en monitoring. Dit houdt in dat in alle installatiedelen waar 

gasvormige of vluchtige, vloeibare productstromen voorkomen, gebruik wordt gemaakt van 

technisch dichte installatieonderdelen. Tijdens de constructie wordt gespecialiseerd, getraind 

personeel ingezet dat op de correcte manier flenzen, kleppen, enz. installeert. Voor de oplevering 

van de installaties worden lektesten uitgevoerd, waarbij eventuele lekken worden hersteld voor de 

effectieve ingebruikname. Qua monitoring wordt, in samenwerking met de gespecialiseerde 

contractor, een combinatie voorzien van metingen t.h.v. installatieonderdelen (sniffing methode) en 

gebruik van geavanceerde infrarood camera’s (OGI = Optical Gas Imaging). Met deze aanpak 

worden alle aspecten van de BBT toegepast. 

• Aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten gebeurt grotendeels per schip en pijpleiding. 
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Aanvullende maatregelen 

De effecten van de emissie van N-verbindingen (NOx en NH3) wordt als een aandachtspunt 

geëvalueerd, zowel in de discipline Lucht (NO2), Mens-Gezondheid (NO2) als Biodiversiteit (N-

depositie). 

Deze effecten houden reeds rekening met maximale emissies per schoorsteen die, als gevolg van het 

gebruik van low-NOx-branders, in combinatie met SCR-DeNOx ruim aan de met BBT geassocieerde 

emissieniveaus (BBT-GEN's) voldoen. De combinatie van deze technieken bereikt een lager 

emissieniveau dan voor elke BBT-techniek afzonderlijk.  

Het betreft onderstaande emissieconcentraties: 

• Maximale emissieconcentratie met SCR: concentraties verwacht op het einde van de levensduur 

van het katalysatorbed (dit dient om de 5-tal jaar te worden vervangen). 

• Verwachte emissies: gemiddelde emissie over de levensduur van de katalysator: houdt rekening 

met de trage deactivatie van de SCR-DeNOx katalysator. 

 

Tabel 18-3: Verwachte emissieconcentraties NOx en NH3 

 

Scenario A 

BBT zonder SCR 

Maximale emissies 

Scenario B 

BBT met SCR 

  
Maximale emissies 

(Daggemiddelde) 

Verwachte emissies 

(gemiddelde over 3 jaar) 

NOx (mg/Nm³)    

ECR Kraakfornuizen (6) * 100 40 25 

Stoomketels (2) * 80 40 25 

NH3 (mg/Nm³)    

ECR Kraakfornuizen (6) 0 6 3 

Stoomketels (2) 0 6 3 

* Stookinstallaties met rookgassen bij 3% O2 

 

Onderstaande tabel geeft aan dat door het toepassen van de SCR-DeNOx gaszuivering een grote 

emissiereductie voor NOx wordt gerealiseerd (daling met 72% voor geheel Project One). Project One 

heeft reeds beslist deze zuivering toe te passen op de 8 betrokken schoorstenen. Daarbij zal een 

beperkte NH3-emissie optreden. 

Tabel 18-4: Verwachte emissievracht Project One NOx en NH3 

 Zonder SCR Met SCR 

NOx 591 ton/jaar 167 ton/jaar 

NH3 0 ton/jaar 18 ton/jaar 
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Er worden voor elke schoorsteen afzonderlijk de hogervermelde emissiegrenswaarden voorzien, die 

steeds moeten worden gerespecteerd. Daarnaast dienen de hogervermelde verwachte waarden te 

worden beschouwd als richtwaarden, die voor het geheel van Project One en over langere termijn 

gerespecteerd worden. Er wordt van uitgegaan dat de emissies van Project One onder 167 ton NOx 

en 18 ton NH3 per jaar zullen liggen, wat overeenkomt met: 

• een richtwaarde van 25 mg/Nm³ NOx voor alle schoorstenen met SCR-DeNOx; 

• een richtwaarde van 3 mg/Nm³ NH3 voor alle schoorstenen met SCR DeNOx. 

Daar alle schoorstenen met de meest relevante NOx en NH3-emissies uitgerust zullen zijn met 

continue meetapparatuur kan de reële emissie goed opgevolgd en gekwantificeerd worden. Hierdoor 

kan gegarandeerd worden dat: 

• de efficiëntie van de SCR-katalysator voortdurend opgevolgd wordt, zodat de 

emissiegrenswaarden gerespecteerd worden; 

• de globale emissies van Project One voortdurend gekwantificeerd worden, waardoor kan worden 

aangetoond dat deze overeenkomen met of lager liggen dan de verwachte emissies die hoger 

vermeld werden; 

• De emissies van elke schoorsteen goed gekend zijn, waardoor met een dispersiemodellering het 

effect van de emissies o.b.v. de reële emissies desgevallend kan worden nagegaan. 

De hoger geëvalueerde emissies zijn al gemilderd door extra milderende maatregelen, waardoor 

emissieniveaus zullen worden gerealiseerd die beduidend lager zijn dan de met BBT geassocieerde 

emissieniveaus (BBT-GEN's). De mogelijkheden voor een verdere beperking van de emissies werden 

onderzocht maar zijn beperkt: 

• De NOx-emissie kan in principe verder beperkt worden door de katalysatorbedden van de SCR uit 

te breiden en/of met een grotere regelmaat te vervangen. De vooropgestelde concentratie 

(richtwaarde 25 mg/Nm³ met SCR) benadert echter de technische limieten van de SCR, waardoor 

er geen garanties zijn dat nog lagere emissies gerealiseerd zullen worden. Daarnaast blijkt dat de 

extra investeringskosten en operationele kosten (verhoogde drukval over de SCR-katalysator; 

vervanging van de katalysator, stilleggen van de productie, …) voor verdergaande maatregelen 

hoog zijn ten opzichte van de gehanteerde eenheidsreductiekost van 8,6 EUR/kg NOx verwijderd. 

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen we naar Bijlage 6.4.  

• De NH3-emissie van de SCR-DeNOx is inherent aan de werking van deze techniek en wordt zo 

laag mogelijk gehouden door een continue opvolging van de werking van de installatie. De BBT 

(BBT 7 voor de sectoren LVOC en LCP, zie Bijlage 8) vermeldt dat de NH3-emissie te beperken is 

door het ontwerp en/of de werking van het SCR-systeem te optimaliseren (bv. geoptimaliseerde 

verhouding reagens/NOx, homogene verspreiding van het reagens en optimale grootte van de 

reagensdruppels). Dit wordt toegepast in het ontwerp van Project One. De NH3-emissie kan niet 

verder beperkt worden door aanpassing van de SCR-DeNOx. De verwachte emissieconcentraties 

van NH3 (lager dan 6 mg/Nm³) zijn daardoor voor de geplande installaties reeds als laag te 

beschouwen.  

Voor verdere reductie van deze concentratie met een nageschakelde techniek zijn er volgens de 

BBT geen technieken beschikbaar. Een vaak gebruikte nageschakelde techniek voor verwijderiing 

van NH3 is gaswassing. VITO vermeldt (https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/zure-

wasser) in de techniekenfiche voor wassers die NH3 verwijderen enkele referentievoorbeelden en 

een typische randvoorwaarde voor de concentratie aan ammoniak die dient verwijderd te worden 

van 200 tot 1 000 (en soms 20 000) mg/Nm³. De NH3-concentratie na de SCR (< 6 mg/Nm³) ligt 

beduidend lager, waardoor een gaswasser geen efficiënte verwijdering zou realiseren en daardoor 

in dit geval geen BBT is. 

  

https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/zure-wasser
https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/zure-wasser
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18.2.3 Bodem 

18.2.3.1 Aanlegfase 

Projectgeïntegreerde maatregelen 

Er worden enkele projectgeïntegreerde maatregelen genomen om accidentele verontreiniging tijdens 

de aanlegfase te vermijden of te beperken: 

• Strikt volgen van de gebruiksadviezen geformuleerd in de uitgevoerde en lopende 

bodemonderzoeken en strikt volgen van de bepalingen in het technisch verslag teneinde 

verspreiding van verontreinigde gronden te voorkomen; 

• Bij calamiteiten: directe acties te ondernemen in overleg met de bodemsaneringsdeskundige om 

de impact op de bodemkwaliteit tot een absoluut minimum te beperken/weg te nemen; 

• Opstellen en opvolgen van werkprocedures die periodiek op hun efficiëntie dienen gecontroleerd 

te worden; 

• Afspuiten van materialen op één of meerdere centrale plaats(en) die van een vloeistofdichte 

verharding voorzien zijn; 

• Het gebruik van vaten en jerrycans zoveel mogelijk vermijden; indien ze toch gebruikt worden, 

moeten ze voorzien zijn van goede schenktuiten en flexibele vulslangen; 

• Waar mogelijk gebruik maken van milieuvriendelijke smeeroliën en vetten (bvb. biologisch 

afbreekbare olie). 

Aanvullende maatregelen 

Op basis van de effectbeoordelingen worden aanvullende milderende maatregelen niet noodzakelijk 

geacht. 

18.2.3.2 Exploitatiefase 

Op basis van de effectbeoordelingen worden milderende maatregelen en aanbevelingen voor de 

exploitatiefase niet noodzakelijk geacht. 

18.2.4 Water 

18.2.4.1 Aanlegfase 

Projectgeïntegreerde maatregelen 

• Het aanleggen van de nodige infiltratievoorzieningen voor het bemalingswater en/of het 

aanbrengen van damwanden of equivalente techniek. 

• Zuiveren van het verontreinigde opgepompte bemalingswater conform de vooropgestelde 

lozingsnormen vooraleer dit terug te infiltreren of te lozen.   

• De voorziene monitoring en controle van de waterzuivering en van de bemaling ter hoogte van de 

bemalingszones uitvoeren. Het monitoringplan wordt gegeven in de hydrogeologische studie, incl. 

bemalingsnota, bij de omgevingsvergunningaanvraag. 

• De effectieve beïnvloeding tijdens de bemalingswerken opvolgen door monitoring van de 

grondwaterstandsverlaging en een monitoring van de zettingen, grondwaterverontreiniging en 

verzilting. De monitoring zal besproken worden in de hydrogeologische studie, incl. bemalingsnota, 

die bij de vergunningsaanvraag zal gevoegd worden. 

Aanvullende maatregelen 

Op basis van de effectbeoordelingen worden geen aanvullende milderende maatregelen noodzakelijk 

geacht. 
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18.2.4.2 Exploitatiefase – oppervlaktewater 

Projectgeïntegreerde maatregelen 

Binnen Project One worden o.a. reeds volgende preventieve maatregelen voorzien om de impact op 

de ontvangende waterlichamen te limiteren: 

• het gebruik van deminwater in de koelcircuits in plaats van louter stadswater, hierdoor wordt het 

waterverbruik en het afvalwaterlozingsdebiet aanzienlijk gereduceerd; 

• het hergebruik van hemelwater als koelwater en voor sanitaire toepassingen; 

• het scheiden en voorbehandelen van specifieke afvalwaterstromen bij de bron en het op de 

gepaste wijze behandelen van verschillende soorten afvalwater;  

• het mogelijk verontreinigd hemelwater wordt afzonderlijk opgevangen in het first flush en second 

flush bekken, zodat het vervolgens – als de kwaliteit voldoet – kan aangewend worden als 

koelwater; 

• streng toezien op toepassing van “good housekeeping”: 

• het schoonhouden van de productie-installaties en omliggende locaties 

• de afvalwaterstromen worden aan de bron gescheiden en naar het desbetreffend 

afvoersysteem geleid om deze op de gepaste wijze af te voeren en te zuiveren;  

• het gebruik van ClO2 ter vervanging van NaOCl, waardoor de contaminant AOX in het effluent 

vermeden wordt; 

• het gebruik van aangepaste additieven (anti-corrosie, anti-fouling-middelen) in de 

koelwatersystemen;  

• het installeren van een voorzuivering, een primaire, secundaire en tertiaire zuivering, waarbij de 

secundaire zuivering een biologisch behandelingsproces is; 

• het voorzien van voldoende buffercapaciteit in de waterzuivering; 

• afvalwaterstomen die niet voldoen aan de specificaties conform de verwerking in de WZI worden 

opgevangen in de off-spec tank; 

• voorzien van een monitoringsysteem van de afvalwaterzuiveringsinstallatie vanuit zowel de 

plaatselijke als de centrale controlekamers: 

• op de inkomende afvalwaterstromen (online: ph, temperatuur, debiet, TOC, zwevende stoffen, 

zuurstofverbruik); 

• op het effluent van de afvalwaterstromen (online: ph, temperatuur, TOC, zwevende stoffen, 

debiet; op dagbasis: totaal N); 

• met duidelijke afspraken naar interne drempelwaarden (bv. debiet, temperatuur, pH, TOC, 

turbiditeit als indicator voor zwevende stoffen) voor elk van de inkomende afvalwaterstromen 

naar de waterzuiveringsinstallatie; 

• webgebaseerd dashboard (sterk visueel georiënteerd platform), toegankelijk voor alle relevante 

"partners" voor communicatie van de online info van de verschillende inkomende 

afvalwaterstromen, de efficiëntie van de WZI en de concentraties van het uitgaande effluent; in 

functie van de ondersteuning van een responsieve, pro-actieve houding; 

• verder zal een systeem van “scenario-respons” kaarten met specifieke instructies ontwikkeld 

worden voor de WZI-beheerders. Een performant systeem van “lessons learned” management 

(zowel over identificatie van verbetermogelijkheden, als implementatie en opvolging) zou deze 

aanpak moeten ondersteunen. Vergelijkbare aanpak moet voorzien worden bij de bron van de 

afvalwaterstromen, om ook aan de “bron-zijde” terug te kunnen koppelen (proces-aanpak); 

• verbetering van de performantie van de afscheiders en vermindering van de waterbelasting door: 

• een continue en evenwichtige hydraulische stroming door de installatie te handhaven o.a. door 

het voorzien van een voldoende grote verzameltank, gecombineerd met de noodzakelijke 

procescontrole om te allen tijde voldoende buffercapaciteit te realiseren; 

• voorzieningen treffen (d.m.v. bijdosering) om de nutriëntenconcentratie waar nodig aan te 

passen om optimale omstandigheden in de biologische zuiveringsinstallaties te handhaven;   

• voorzien van bewakings- en controlemaatregelen om te voorkomen dat het koelwater wordt 

verontreinigd in de proceswarmtewisselaars.  Passende maatregelen zijn onder meer: 

• hoogwaardige koelbuizen/plaatmaterialen om corrosie te voorkomen; 

• kwaliteitsborging en inspectie van warmtewisselaars tijdens de bouw;  

• adequaat preventief onderhoud, en;  

• online-monitoring (van TOC) op de aanwezigheid van verontreinigingen in het koelwater; met 

onmiddellijke actie als deze worden gedetecteerd; 
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• het minimaliseren van VOS-emissies naar de vrijgekomen dampen ter hoogte van de 

opeenvolgende behandelingsstappen in het afvalwatersysteem door: 

• een zo groot mogelijk deel van de fysico-chemische delen van de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie te overkappen, waarbij de vluchtige componenten gecollecteerd 

worden om in een naverbrander te verwerken; 

• de dampen van de biologische waterzuiveringsstappen naar een biogaswasser te sturen om de 

geurende verbindingen en eventueel resterende VOS te verwijderen. Dit wordt besproken in 

Hoofdstuk 7 Lucht; 

• installatie van online procesmonitoringsapparatuur in de hele fabriek om productstromen en risico 

op belangrijke verontreinigingen tijdig te registreren en te melden aan de autoriteiten (in geval van 

een incident). Deze online systemen worden uitgerust met alarmen om de operators te 

waarschuwen als bepaalde operationele parameters buiten een bepaald bereik stijgen. 

 

Aanvullende maatregelen 

Op basis van de effectbeoordelingen worden aanvullende maatregelen niet noodzakelijk geacht. 

18.2.4.3 Exploitatiefase – grondwater 

Projectgeïntegreerde maatregelen 

• er worden lekdetectiesystemen voorzien op de tanks; 

• de zones waar de kans op morsen het grootst is, worden gebundeld of afgedekt; er wordt een 

vloeistofdichte ondergrond voorzien. Gemorste vloeistoffen binnen deze zones worden 

opgevangen en afgevoerd door derden;  

• tanks met milieubelastende vloeistoffen worden voorzien van inkuipingen met vloeistofdichte 

vloeren en -wanden. Er worden systemen voorzien om de afdichtingen te controleren; 

• tanks worden ontworpen zodat voorkomen wordt dat er koolwaterstoffen in het grondwater 

terechtkomen. Naast het ontwerp, het operationele beheer en de prestaties, zal het onderhoud, de 

inspectie en het herstel van de tanks van cruciaal belang zijn om aan deze eis te voldoen; 

• de inkuiping zal een zodanige beschikbare capaciteit hebben dat ze in staat is om zowel mogelijke 

lekken van brandbare/gevaarlijke vloeistoffen, en waar van toepassing blus- en koelwater, een 

schuimlaag, hemelwater en windgolven op te vangen. De capaciteit voor opvang van bluswater, 

koelwater en schuim worden bepaald volgens een code van goede praktijk; 

• laad- en loszone voor gevaarlijke producten zullen uitgerust worden met een vloeistofdichte 

verharding en afvoer naar een opvangput of naar de riolering voor oliehoudend afvalwater (naar 

WZI). 

 

Aanvullende maatregelen 

Op basis van de effectbeoordelingen worden aanvullende maatregelen niet noodzakelijk geacht. 

18.2.5 Mobiliteit 

18.2.5.1 Aanlegfase 

In de aanlegfase worden volgende milderende maatregelen noodzakelijk of wenselijk geacht: 

• Monitoring van parallel lopende werven en actuele verkeerssituaties in functie van een betere 

sturing van het werfverkeer. Zo kan het op bepaalde momenten interessanter zijn om complex 11 

te gebruiken in het kader van ontlasting van complex 12 en de kruispunten R2. Hiervoor zal 

voorafgaand aan en tijdens de aanlegfase overleg zijn met de betrokken overheden, o.a. op 

tweewekelijks Impactmanagement en op wekelijks stedelijk coördinatieoverleg. 

• Duidelijke signalisatie voor werfverkeer. Mogelijk dynamische signalisatie in functie van sturing 

verkeer. 
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• Signalisatie openbare weg 

• IOB gaat in overleg met bevoegde diensten over mogelijkheid tot dynamische signalisatie in 

functie van sturing verkeer 

• Verdere initiatieven ter stimulering van collectief vervoer, door aannemers bijvoorbeeld 

contractueel te verplichten om arbeiders per bus/waterbus/minibus naar de werf te brengen. 

• Implementatie van duurzaam transport op de werfsite (poolfietsen, elektrische voertuigen,…). 

• Monitoring van modi en gebruik van de parkeerplaatsen, met mogelijkheid tot bijsturing van 

beschikbare plaatsen ten voordele van meer duurzame modi (bijvoorbeeld gereserveerde 

parkeerplaatsen voor carpoolen). 

• Gefaseerd aanbieden van parkeerplaatsen op noordelijke werfzone, afhankelijk van de noodzaak 

van het project. 

• Periodieke en transparante communicatie rond de werken. 

• Werken met aangepaste shiften, teneinde de spitsperiodes te vermijden. 

• Scheiding van gemotoriseerd verkeer en actieve weggebruikers op de bedrijfssites, bijvoorbeeld 

door het voorzien van een parallel fietspad tussen Scheldelaan en interne ontsluitingsweg, 

waardoor fietsers niet in conflict komen met gemotoriseerd verkeer. 

• Beveiligen van kruispunten langs Scheldelaan; 

• Beveiligen van het kruispunt Gunvor door middel van VRI. Hiervoor wordt reeds een ontwerp 

besproken met AWV, teneinde voorafgaand aan de vergunningsaanvraag reeds een 

samenwerkingsovereenkomst te hebben over de uitvoering en financiering. De VRI wordt 

geïnstalleerd voor aanvang van de aanlegfase.  

• Correct uitvoeren van markeringen en signalisatie i.f.v. van betere leesbaarheid. 

• Optimalisatie kruispunten Scheldelaan x R2. Bijvoorbeeld voorzien van extra opstelstroken bij 

kruispunt Scheldelaan x R2-Oost. 

18.2.5.2 Exploitatiefase 

In de exploitatiefase worden volgende milderende maatregelen noodzakelijk of wenselijk geacht: 

• Verdere initiatieven ter stimulering van fietsverkeer, collectief vervoer, carpoolen,… in functie van 

een meer duurzame modal split woon-werkverkeer. Ter vergelijking wordt gewezen op de modal 

split die in Vlaanderen geldt voor woon-werkverkeer. 60% maakt daarvoor gebruik van de wagen 

als bestuurder, terwijl dit bij Project One volgens conservatieve inschatting nog 64% zal zijn. Om 

die ambitie van 60% te behalen worden verschillende initiatieven verder bestudeerd:  

1. Implementatie van mobiliteitsbudget 

2. Uitrollen van carpool platform 

3. Organisatie van bewustwordingsacties 

4. Stimuleren van het gebruik van de Ibus 

• Monitoring van modi en gebruik van de parkeerplaatsen, met mogelijkheid tot bijsturing van 

beschikbare plaatsen ten voordele van meer duurzame modi. 

• Beveiligen van de inrit Vesta (met andere kruispuntconfiguratie) ter bevordering van de 

leesbaarheid en verkeersveiligheid. 

• Scheiding van gemotoriseerd verkeer en actieve weggebruikers op de bedrijfssites. 

• Correct uitvoeren van markeringen en signalisatie i.f.v. van betere leesbaarheid. 

• Optimalisatie kruispunten Scheldelaan x R2. Bijvoorbeeld voorzien van extra opstelstroken bij 

kruispunt Scheldelaan x R2-Oost. 

18.2.5.3 Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s 

Nutswerken Elia en Waterlink 

Om de cumulatieve effecten met de nutswerken van Elia en Waterlink te milderen, worden volgende 

maatregelen als wenselijk geacht: 

  



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

18-26 

• Werfverkeer uit regio Antwerpen en Vlaanderen beperken. Dit wordt meegegeven tijdens de 

contractbesprekingen, om zoveel mogelijk groepsaccomodatie ten noorden of westen van de site 

te voorzien. 

• Werfverkeer ook vanuit het noorden laten toekomen (A12 – afrit 11 Zandvliet – noordelijk deel 

Scheldelaan – scenario B). 

• Inzetten op personentransport via het water, met bijvoorbeeld de Waterbus of eigen initiatieven. 

 

Ontwikkelingsscenario Oosterweel 

Om de verwachte hinder tijdens de werken aan de Antwerpse Ring en Oosterweel te beperken, werkt 

Lantis aan een uitgebreid Minder Hinder-plan. Dit plan stoelt vooral op het aanbieden van 

alternatieven voor personenwagenverkeer, door bijvoorbeeld het verder uitbouwen van 

fietsnetwerken, het vergroten van het aanbod P&R in de ruime omgeving rond Antwerpen en het 

optimaliseren en uitbreiden van het aanbod openbaar vervoer. Op die manier hoopt Lantis tijdens de 

werffase zo’n 1 500 PAE van het hoofdwegennet te halen, zodat de beschikbare capaciteit in die 

periode volstaat.  

Het huidige Minder Hinder-plan is echter nog niet finaal en dus is het nog niet 100% zeker wat wel en 

niet gerealiseerd zal worden.  

Wenselijke / noodzakelijke maatregelen: 

• Inzetten op collectieve verplaatsingen voor alle werknemers tijdens werf. Dit omvat carpoolen, 

gebruik Waterbus/I-bus/Fietsbus, enz. 

• Aantakken op de P&R’s die door Lantis i.k.v. Oosterweel gebouwd worden. Deze komen op 

interessante locaties in ruime omgeving van projectgebied Project One. IOB kan bijkomende 

shuttle bussen inzetten vanaf deze parkeerzones, om het individuele personenverkeer tot op de 

site verder te beperken. 

• Werfverkeer via regio Antwerpen en de Antwerpse hoofdwegen (R0, A12, R2) beperken. 

• Tijsmanstunnel vermijden tijdens werffase door werfverkeer eerder via complex 11-Zandvliet en 

Scheldelaan te laten rijden. 

• Inzetten op personentransport via het water, met bijvoorbeeld de Waterbus of eigen initiatieven. 

18.2.6 Biodiversiteit 

Aangezien de impact van het project aanzienlijk negatieve effecten genereert voor wat betreft 

biotoop- en ecotoopverlies, versnippering en barrièrewerking binnen de discipline biodiversiteit, zijn 

verschillende milderende, compenserende en herstelmaatregelen van toepassing.  

De compenserende maatregelen hebben enkel betrekking op de boscompensatie. Compenserende 

maatregelen in het kader van Artikel 36ter van het Natuurdecreet, die gelinkt zijn aan de impact op 

Europees beschermde habitats en soorten, zijn hier niet aan de orde. 

Doorheen het project zijn alle milderende maatregelen reeds projectgeïntegreerd en zullen zij dus 

sowieso door de initiatiefnemer worden doorgevoerd. Door het hanteren van deze 

projectgeïntegreerde maatregelen kunnen de aanzienlijk negatieve effecten gemilderd worden. Enkel 

voor het aspect ecotoop- en biotoopverlies blijft voornamelijk op lokaal niveau een aanzienlijk effect 

bestaan, omwille van het feit dat er een aaneengesloten gebied met een ecologische waarde 

permanent verdwijnt. Hierna volgt een opsomming van de verschillende maatregelen, die in 

belangrijke mate bijdragen tot een mildering voor bepaalde aspecten, zoals impact op soorten. 

In Project One wordt BBT toegepast in de oventechnologie en boilers, en ook SCR NOx –reductie op 

de schoorstenen. 

  



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

18-27 

18.2.6.1 Aanlegfase 

Voorkomen beschermde soorten tijdens de werken 

Tijdens de vegetatieverwijdering zal door een bewakingsfirma nagegaan worden of vogels zich 

vestigen in de resterende terreinen waar vegetatie nog dient verwijderd te worden, of op de reeds 

ontboste terreinen (bv. grondbroeders als Kleine plevier). 

Van zodra de werken starten (eigenlijk reeds voorafgaand aan het broedseizoen), zullen bijkomend 

maatregelen genomen worden door middel van het afspelen van afschrikkingsgeluiden (roofvogels) 

op de terreinen om te vermijden dat vogels zich vestigen en gaan broeden, zowel op de nog te 

ontbossen terreinen als op de ontboste terreinen. Hierbij moet erop toegezien worden dat er zeker 

geen verstoring optreedt in de richting van het Galgenschoor. De vegetatieverwijdering schuift echter 

stelselmatig op van westelijke in oostelijke richting. Vanaf de hoofdbroedperiode (april-mei) zullen de 

werken reeds ver gevorderd zijn en zullen de afschrikgeluiden op ruime afstand van het 

Galgenschoor gelegen zijn. Desgevallend kan het geluidsvolume aangepast worden, mocht blijken 

dat er effecten optreden ter hoogte van het Galgenschoor. Een opvolging hiervan is aangewezen. 

Bij tijdelijke grondstockage zal erop gelet worden dat deze ongeschikt worden als broedbiotoop voor 

holenbroedende soorten als Oeverzwaluw. M.a.w. verticale wanden worden vermeden. 

Project One zal één grondstock zo inrichten dat er Oeverzwaluwen tot broeden kunnen komen op het 

terrein. Deze grondstock zal geplaatst worden op een locatie die niet noodzakelijk is voor de verdere 

nivelleringswerken. Op die manier zal er tijdelijk een broedlocatie voor Oeverzwaluw voorzien 

worden. In de mate van het mogelijke zal ook bekeken worden of deze broedlocatie ook op lange 

termijn kunnen behouden blijven. 

Het vermijden van verticale wanden is een noodzakelijke milderende maatregel, die reeds 

projectgeïntegreerd is opgenomen. 

Juridisch verplichte boscompensatie 

Door het project verdwijnt ca. 39,31 ha bos, waarvan 14,245 ha een bosleeftijd heeft van ouder dan 

22 jaar. Zoals hiervoor aangehaald is, rekening houdend met een compensatiefactor van 2, hiervoor 

een boscompensatie van 28,489 ha noodzakelijk. 

➔Dit is een juridisch noodzakelijke compenserende maatregel. 

Maatregelen tegen kolonisatie Japanse Duizendknoop 

Momenteel komt Japanse duizendknoop niet voor op beide projectgebieden. Om te vermijden dat er 

bij aanvoer van gronden een inbreng van Japanse duizendknoop zal optreden, zullen in het bestek 

voor de aannemers strikte instructies worden opgenomen dat er te allen tijde geen grond afkomstig 

van gronden met Japanse duizendknoop mogen aangevoerd worden. 

➔Dit is een noodzakelijke milderende maatregel, die reeds projectgeïntegreerd is opgenomen. 

Maatregelen voor de Bijlage I (categorie 2) vogelsoorten van het Soortenbesluit 

Binnen het projectgebied zijn enkele vogels waargenomen, die voorkomen op Bijlage I, categorie 2, 

van het Soortenbesluit. Voor deze soorten is in het kader van het Soortenbesluit het leefgebied niet 

beschermd. De werken worden uitgevoerd buiten het broedseizoen en er worden bijgevolg geen 

verboden handelingen getroffen. Om de impact op deze soorten te mitigeren, worden enkele 

herstelmaatregelen voorgesteld. 
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In verband met vogels wordt opgemerkt dat de werken worden aangevat voor het broedseizoen en 

continu doorlopen. Er zal bijgevolg geen opzettelijke verstoring plaatsvinden, en broedvogels gaan 

niet meer aanwezig zijn. Voor vogels wordt bijgevolg geen afwijking op het Soortenbesluit 

aangevraagd. 

Voor de meeste van deze soorten ontstaat nieuw leefgebied ter hoogte van de locatie waar 3 ha 

gemengd (doorn)struweel wordt aangeplant en ter hoogte van de boscompensatiegebieden. Een 

aantal soorten kan gedeeltelijk ter plaatse blijven na realisatie van het project (bv. Zwarte roodstaart, 

Scholekster).  

Herstelmaatregelen in het kader van het Soortenbesluit  

Om de impact op de Bijlage I categorie 1 soorten van het Soortenbesluit te milderen, zullen er een 

reeks van herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Hiervoor zal een afwijking aangevraagd worden in 

het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot 

soortenbescherming en soortenbeheer. 

Deze maatregelen worden vanuit het project-MER als milderende maatregelen opgelegd: 

• Bijenorchis en Grote Keverorchis: translocatie binnen Antwerps Havengebied; 

• Blauwvleugelsprinkhaan: geen herstelmaatregelen nodig. Deze soort kan zich verder ontwikkelen 

op de 36 ha schraal grasland die in de haven ontwikkeld zal worden; 

• Echt duizendguldenkruid: ecologisch beheer van bestaande en nieuwe ecologische infrastructuur; 

• Rendiermossen (Cladonia): ontwikkelingsmogelijkheden voorzien op de huidige terreinen door 

ecologisch beheer van open stukken tussen de installaties; 

• Rugstreeppad: aanleg van een geschikt voorplantingswater en aangrenzend landhabitat in de 

ecologische infrastructuur haven Antwerpen en op het eigen terrein in de administratieve zone 

langsheen de Scheldelaan (uitgediepte wadi’s). 

 

Herstelmaatregelen in het kader van het verbod op wijziging van vegetatie 

Voor het verlies aan duindoornstruweel en rietvegetaties, zullen herstelmaatregelen genomen 

worden. Voor de rietvegetatie zal een herstel op het terrein zelf gebeuren. Voor het verlies aan 1,07 

ha zuiver en vrijstaand duindoornstruweel zal aan natuurherstel worden gedaan, de aanplant van 3 

ha doornstruweel in de Antwerpse haven.  

Duindoornstruweel 

Er zal 3 ha inheems en gemengd doornstruweel worden aangeplant, bestaande uit Meidoorn, Wilde 

liguster, Hondsroos, Egelantier, Duinroos, Kruipwilg en Sleedoorn. Het inheems (doorn)struweel zorgt 

voor veel meer biodiversiteit dan de huidige vegetatie of alleen de aanplant van duindoorn. Het 

betreffende terrein waar de aanplanting zal gebeuren, betreft het kadastraal perceel gekend als 

Antwerpen, afdeling 20, sectie A, nummer 1D2. Deze zone maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch 

Netwerk, waardoor voor deze activiteit een VEN-afwijking wordt aangevraagd. 

➔Dit is een juridisch noodzakelijke maatregel. 

Rietvegetatie 

Er zal in het kader van natuurherstel getracht worden om de rietvegetaties in de mate van het 

mogelijke te behouden op het terrein. Indien dit toch niet mogelijk zou zijn, zal er op het terrein een 

zone vrijgehouden worden voor spontane rietontwikkeling of aanplant. 

 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

18-29 

Herstelmaatregelen voor het verlies aan pioniersvegetatie met kenmerken van schraal 

grasland 

Aangezien de vereiste 224 ha schraal grasland die moet gerealiseerd worden in het kader van het 

Soortenbeschermingsprogramma van de Antwerpse haven nog niet aanwezig is, zullen enkele 

gerichte maatregelen genomen worden binnen de bestaande ecologische infrastructuur van de haven 

of in nieuwe gebieden als uitbreiding van de ecologische infrastructuur, als onderdeel van 

maatregelen binnen het SBP Antwerpse haven (Port of Antwerp).   

Hierbij zal op vrij korte termijn een totale oppervlakte van 36,25 hectare gerealiseerd worden door 

omvorming van bestaande, minder waardevolle vegetaties, naar ecologisch waardevolle schrale 

vegetaties. Een overzicht van de kadastrale percelen, eigenaars en engagementverklaring wordt 

eveneens aan de omgevingsvergunning toegevoegd. In onderling overleg tussen het havenbedrijf en 

de initiatiefnemer werd er afgesproken dat het havenbedrijf bijkomend verspreid in de Antwerpse 

haven 7 ha grasland ecologisch zal beheren. Deze 7 ha betreft een zone langsheen de Scheldelaan, 

die bijdraagt tot een robuust netwerk van schrale graslanden en de leefgemeenschappen die erin 

voorkomen. Daarnaast wordt natuurlijk nog steeds een ecologisch beheer gedaan op de resterende 

percelen zowel op linkeroever als rechteroever. 

De gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn: Grote kreek, spoorzone Kuifeend, Zouten – 

Stocatradijk, Groot buitenschoor, Scheldelaan, Sigmadijk. 

Ecologisch beheer leidingstrook 

Om het effect inzake versnippering en barrièrewerking te milderen, zal de leidingstrook die in het 

zuidelijk deel is gelegen en in eigendom van de Haven van Antwerpen is, ecologisch beheerd 

worden, zodat het haar functie als ecologische verbinding kan behouden en versterken. 

18.2.6.2 Exploitatiefase 

Principes van goed verlichten 

Met oog op lichtschuwe vleermuissoorten die hun vlieg- en migratieroutes langs het Kanaaldok 

hebben, dient bij de plaatsing van de verlichting ervoor gezorgd te worden dat het Kanaaldok 

minimaal wordt verlicht.  

 

Zowel voor de aanleg- als voor de exploitatiefase, moeten de principes van goed verlichten toegepast 

worden: 

• Respecteren van de 20°-regel; 

• Volledig vermijden van een rechtstreekse opwaartse lichtstroom door het principe van de 

neerwaartse lichtstroom; 

• Beperken van weerkaatst opwaarts licht via het principe van het minimum doelgebied en het 

principe van de minimum luminantie met maximale uniformiteit. 

 

 

Geluid en emissies 

Volgende maatregelen werd reeds in het project geïntegreerd (om NO2-emissies en geluidshinder te 

beperken): 

• Het gebruik maken van voertuigen/machines van Stage IV of beter voor alle middelzware en 

zware voertuigen/machines (vanaf 56 tot 560 kW), wat overeenkomt met types van 2014 of jonger.  

• Ongeveer drie kwart van de ingezette voertuigen/machines behoort tot deze categorie.  

• Voor de lichtere types (onder 56 kW) is er weinig of geen verschil i.f.v. de leeftijd van de machines. 

Deze zijn pas vanaf Stage V (types vanaf 2019-2020) aan strengere emissie-eisen onderworpen. 
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• Het gebruik van minder streng gereguleerde dieselgeneratoren van het zwaarste type (> 560 kW) 

wordt uitgesloten. Er zal gewerkt worden met Stage IV of beter voor alle type machines, incl. de 

dieselgeneratoren (< 560 kW).  

Verder wordt hier verwezen naar andere milderende maatregelen in de disciplines Water, Lucht en 

Geluid, die ook een milderend effect zullen hebben in de natuurgebieden/natuurreceptoren. 

18.2.7 Landschap 

Milderende maatregelen voorzien is, gezien de omvang van de infrastructuur, de 

veiligheidsoverwegingen en de beperkt beschikbare ruimte voor milderende maatregelen niet 

eenvoudig. De context van het havenlandschap maakt bovendien dat milderende maatregelen in dit 

geval minder noodzakelijk zijn. Vanuit de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie 

worden om die redenen geen milderende maatregelen voorgesteld.  

Voor de milderende maatregelen op het vlak van archeologie wordt verwezen naar de bijkomende 

onderzoeken die beschreven worden in de archeologienota en naar het bijhorende Programma van 

Maatregelen dat werd opgesteld. 

18.2.8 Mens 

18.2.8.1 Aanlegfase 

Projectgeïntegreerde maatregelen 

• Het gebruik maken van voertuigen/machines van Stage IV of beter voor alle middelzware en 

zware voertuigen/machines (vanaf 56 tot 560 kW), wat overeenkomt met types van 2014 of jonger.  

• Ongeveer drie kwart van de ingezette voertuigen/machines behoort tot deze categorie.  

• Voor de lichtere types (onder 56 kW) is er weinig of geen verschil i.f.v. de ‘Stage’ van de 

machines. Deze zijn pas vanaf Stage V (types vanaf 2019-2020) aan strengere emissie-eisen 

onderworpen. 

• Het gebruik van minder streng gereguleerde dieselgeneratoren van het zwaarste type (> 560 

kW) wordt uitgesloten. Er zal gewerkt worden met Stage IV machines of beter voor alle type 

machines, incl. de dieselgeneratoren (< 560 kW); 

• Het transport wordt waar mogelijk met schepen i.p.v. vrachtwagens gepland. Dit is het geval voor 

de meeste grondtransporten en voor de aanvoer van de grootste deelinstallaties (modules) en 

apparaten. 

Zie exploitatiefase voor de aanbevelingen inzake lichthinder wordt verwezen naar § 18.2.8.2. 

 

Aanvullende maatregelen 

Op basis van de effectbeoordelingen worden aanvullende maatregelen niet noodzakelijk geacht. 

18.2.8.2 Exploitatiefase 

Projectgeïntegreerde maatregelen 

Voor NO2 werden emissiereducerende maatregelen geïntegreerd in het project. Deze worden 

beschreven in Hoofdstuk 7 Lucht. Op 8 schouwen wordt SCR De-NOx gaszuivering voorzien ter 

vermindering van de NOx-emissie. De emissies zullen als gevolg van het gebruik van SCR-DeNOx 

gaszuivering (technologie die veel verder gaat dan BBT) veel lager zijn dan de met de BBT 

geassocieerde emissieniveaus. De bijdrage van Project One afzonderlijk is dan ook beperkt, maar 

doordat de GAW in het grootste deel van het studiegebied reeds overschreden wordt als gevolg van 

andere bronnen (industrie, verkeer,...), zijn milderende maatregelen wenselijk. De mogelijkheden voor 
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een verdere beperking van de emissies werden onderzocht in Hoofdstuk 7 Lucht. In principe kan de 

NOx-emissie verder beperkt worden door de katalysatorbedden van de SCR uit te breiden en/of met 

een grotere regelmaat te vervangen. De vooropgestelde concentratie (richtwaarde 25 mg/Nm³ met 

SCR) benadert echter de technische limieten van de SCR, waardoor er geen garanties zijn dat nog 

lagere emissies gerealiseerd zullen worden. Daarnaast blijkt dat de extra investeringskosten en 

operationele kosten (verhoogde drukval over de SCR-katalysator; vervanging van de katalysator, 

stilleggen van de productie, …) voor verdergaande maatregelen zeer hoog zijn ten opzichte van de 

gehanteerde eenheidsreductiekost van 8,6 EUR/kg NOx verwijderd.   

De negatieve beoordeling voor NO2 wordt onder meer bepaald door het feit dat ook zonder uitvoering 

van het project, de gezondheidskundige advieswaarde van 20 µg/m³ wordt overschreden. Als de 

gezondheidskundige advieswaarde wordt overschreden, kunnen effecten op de gezondheid optreden, 

maar dat zal niet steeds het geval zijn. Dit hangt namelijk ook af van de specifieke kenmerken van de 

betrokken populatie en andere omgevingsfactoren (waaronder milieufactoren).  

Voor benzeen en butadieen wordt in de huidige omstandigheden het verwaarloosbaar risiconiveau 

reeds overschreden. Het risico van de blootstelling aan de omgevingsconcentraties zijn zowel in de 

huidige als geplande toestand niet verwaarloosbaar, maar kunnen aanvaardbaar zijn mits 

maatschappelijke afweging. Milderende maatregelen zijn gezien de beoordeling wenselijk. Er dient 

gestreefd naar een zo laag mogelijke emissie volgens het ALARA principe. Er zijn reeds maatregelen 

in het project geïntegreerd die de emissies van vluchtige organische stoffen beperken (zie § • - 

Lucht).  

Voor PM10 en PM2,5 zijn milderende maatregelen eveneens wenselijk, gezien het reeds overschrijden 

van de gezondheidskundige advieswaarde in de huidige situatie. De stofemissies zijn hoofdzakelijk 

afkomstig van de decokingprocessen, aangezien er enkel gasvormige brandstof wordt gebruikt. Er 

worden maatregelen geïntegreerd in het project om deze emissies te beperken (zie § • - Lucht). Zo 

worden de decoking-emissies van de ECR beperkt door een stofverwijdering met cyclonen.  

De werking van de ECR-torenfakkel kan geluidshinder veroorzaken, vooral in Lillo. Als 

(projectgeïntegreerde) maatregel worden ook ECR grondfakkels voorzien die de restgasstromen 

opvangen bij het gepland opstarten en stilleggen. Hierdoor zal de torenfakkel slechts uitzonderlijk en 

enkel bij noodsituaties ingezet moeten worden.  

Daarnaast zal IOB actief communiceren met de omwonenden over geplande activiteiten (bv. grote 

onderhoudsactiviteiten, …) die hinder zouden kunnen veroorzaken (tijdstip, duur, aard van de hinder 

en reden) en desgevallend na incidenten over de oorzaak, de eventuele gevolgen en de genomen 

maatregelen. IOB zal hiervoor aansluiten bij de bestaande initiatieven (adviesraad haven Antwerpen). 

IOB zal ook een informatieve website opzetten voor de omwonenden met een formulier om vragen te 

stellen, en up-to-date informatie. 

Zowel voor de aanlegfase als voor de exploitatiefase wordt aanbevolen de verlichting van hoge 

structuren waar mogelijk te beperken en de principes van goed verlichten toe te passen: 

• Respecteren van de 20°-regel; 

• Volledig vermijden van een rechtstreekse opwaartse lichtstroom door het principe van de 

neerwaartse lichtstroom; 

• Beperken van weerkaatst opwaarts licht via het principe van het minimum doelgebied en het 

principe van de minimum luminantie met maximale uniformiteit. 



 

16 juli 2021 

PROJECT MER INEOS "PROJECT ONE" TE LILLO 

 

18-32 

 
Figuur 18-1: Voorstelling tips om lichthinder te verminderen 

 

Aanvullende maatregelen 

Op basis van de effectbeoordelingen worden aanvullende maatregelen niet noodzakelijk geacht. 

18.2.9 Klimaat 

18.2.9.1 Aanlegfase 

Projectgeïntegreerde milderende maatregelen 

• Project One zal het geoogste hout dat kwalitatief in aanmerking komt voor omzetting in 

houtproducten, bijvoorbeeld houten panelen, hiervoor aanwenden in plaats van de rechtstreekse 

verbranding van het geoogste hout in biomassacentrales voor energieopwekking. Er wordt 

rekening gehouden met een conversie van het geoogste rondhout naar houtproducten van 40% 

(persoonlijke mededeling bosbouwbedrijf). 

• De af-en aanvoer van gronden gebeurt vooral via de binnenvaart. Op die manier wordt de CO2-

emissie van voor de af- en aanvoer van gronden beperkt. 

18.2.9.2 Exploitatiefase 

Projectgeïntegreerde milderende maatregelen 

Projectgeïntegreerde milderende maatregelen voor de exploitatiefase van Project One zijn: 

• De ECR is ontworpen voor selectieve en efficiënte productie van ethyleen. Project One gebruikt 

state-of-the-art-technologie voor het kraken van ethaan. De beste beschikbare technieken (BBT) 

en energie-integraties worden consequent toegepast voor het bereiken van hoge energie- en 

productie-efficiënties. Bij het ontwerp van Project One worden belangrijke procesgeïntegreerde 

energiebesparende en emissiereducerende maatregelen toegepast. 
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• Er werden 2 stroomafnameovereenkomsten (PPA of power purchase agreement) afgesloten met 

de energieleveranciers Engie en RWE voor de levering van groene stroom (offshore windenergie) 

gedurende 10 jaar. Dit betekent dat bij de start van Project One in 2026, de externe 

elektriciteitsvraag afgedekt zal worden met groene stroom. 

• Project One heeft heden 3 mogelijke toekomstperspectieven om in de toekomst de CO2-emissies 

van de ECR verder te reduceren:  

1. post-combustion CO2-captatietechnologie of; 

2. een pre-combustion CO2-reductietechnologie met 100% groene en / of blauwe waterstof in het 

stookgas als toevoer naar de ECR of; 

3. een pre-combustion CO2-reductietechnologie met een gedeeltelijke elektrificatie van de 

kraakfornuizen van de ECR waarbij de rest van de fornuizen werkt op 100% waterstof in het 

stookgas. 

Project One heeft voor de eerste twee scenario’s de nodige technologie flexibiliteit op de 

ethaankraakfornuizen (ECR) en de stoomketels. Voor deze scenario’s wordt er voldoende 

oppervlakte op het projectgebied gereserveerd, en wordt er in het ontwerp reeds rekening 

gehouden met een toekomstige retrofitting van de site en de installaties. Elektrificatie van 

kraakovens, het derde scenario, zit momenteel nog in de fase van onderzoek en ontwikkeling en 

er is heden geen gevestigde noch kostencompetitieve technologie. Elektrificatie van de 

kraakovens kan wel geëvalueerd worden wanneer de technologie voldoende ver ontwikkeld is. De 

3 mogelijke toekomstperspectieven zullen het voorwerp vormen van verder onderzoek i.k.v. de 

roadmap van INEOS voor het bereiken van netto nul CO2-emissies. Project One is er op heden 

van overtuigd dat het haalbaar is het traject naar een net zero CO2-emissie af te leggen in 10 jaar 

vanaf de opstart van de kraker, daarbij gebruik makend van één of meer van de in dit MER 

beschreven technieken. 

• Het administratief gebouw wordt ontworpen als een energiezuinig gebouw. Passieve technieken 

zoals doorgedreven isolatie en passieve zonnewinst, klimaat- en verlichtingsregelingen en 

hernieuwbare energietechnieken worden geïntegreerd in het ontwerp. I.k.v. BREAAM wordt de 3de 

hoogste score behaald op een schaal van 1 tot 5 (rating ‘very good’). Gezien de externe 

elektriciteitsvraag afgedekt zal zal worden met groene stroom, worden de indirecte emissies van 

het administratief gebouw dus geëlimineerd. 

• Het transport van ethaan vindt plaats via efficiënte VLEC-schepen. 

• Het transport van ethyleen vindt plaats via pijpleidingen. 

• Om de druk op de stadswatervoorziening te doen dalen, werd gekozen voor een externe 

aanlevering van deminwater. De betrokken watermaatschappij gebruikt brak dokwater als 

ruwwaterbron, waardoor de druk op de stadswatervoorziening vermindert. Het gebruik van 

deminwater ter vervanging van stadswater, betekent ongeveer een halvering van het 

stadswaterverbruik van Project One. 
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