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In onderstaande tabel wordt het aantal bewoonde gebouwen, blootgesteld binnen de 
hindercontour van 55 dB(A) (Lnight) en 65 dB(A) (Lden) voor bestaande secundaire wegen, 
voor OA1, OA2 en “ES2 met NEO” weergegeven. 
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Tabel 244 Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour Lden/Lnight 

Hindercontour 
Gedifferentieerde 
referentiewaarden– 
bestaande secundaire 
wegen 

*Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour 

OA1 (wedstrijd + Paleis 
12) 

OA2 (wedstrijd + Paleis 
12) 

ES 2 (wedstrijd + Paleis 
12 + NEO) 

Lden > 65 dB(A) 327 322 334 

Lnight > 55 dB(A) 397 395 404 

*aantal bewoonde gebouwen exclusief het Brussels Gewest 

Wanneer het aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour van 65 dB(A) (Lden) en 
55 dB(A) (Lnight) in beschouwing wordt genomen, zien we dat hier geen noemenswaardige 
verschillen zichtbaar zijn voor ontsluitingsalternatieven 1 en 2 (volgens ES2: wedstrijd + 
paleis 12). Het aantal getelde bewoonde bebouwen ligt hier in dezelfde grootte orde als 
deze voor ES1, ES2 en ES3. Het bijkomend aantal bewoonde gebouwen voor het 
exploitatiescenario ES2 met NEO is hier het gevolg van de bijkomende verkeertrafiek t.g.v. 
het NEO project.  

In onderstaande tabel wordt het aantal bewoonde gebouwen, blootgesteld binnen de 
hindercontour van 60 dB(A) (Lnight) en 68 dB(A) (Lden) volgens de interventiedrempels met 
betrekking tot de door het wegverkeer veroorzaakte geluidshinder (conform het Brussels 
Gewest), voor OA1, OA2 en ES2 met NEO weergegeven. 

Tabel 245 Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour Lden/Lnight Brussels Gewest 

Hindercontour: 
Interventiedrempels 
met betrekking tot 
wegverkeer  

Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour (Brussels 
Gewest) 

OA1 (wedstrijd + 
Paleis 12) 

OA2 (wedstrijd + 
Paleis 12) 

ES 2 (wedstrijd + 
Paleis 12 + NEO) 

Lden > 68 dB(A) 68 66 68 

Lnight > 60 dB(A) 75 78 75 

Wanneer het aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour van 68 dB(A) (Lden) en 
60 dB(A) Lnight in beschouwing wordt genomen zien we dat hier geen noemenswaardige 
verschillen worden opgemerkt tussen ontsluitingsalternatieven 1 en 2 en het 
exploitatiescenario ES2 met NEO. 

Beoordeling exploitatiescenario’s t.o.v. de overeenkomstige referentiesituatie 

De beoordeling die voor de discipline geluid en trillingen wordt voorgesteld is functie van 
mogelijk te verwachten wijzigingen in het verkeersgeluid. De effectbeoordeling wordt 
uitgevoerd op de voor het verkeer gekwantificeerde parameter (Lden en Lnight). Het 
toekennen van een effectscore wordt gebaseerd op het berekend verschil in het aantal 
woonéénheden binnen de hindercontouren ten opzichte van de referentiesituatie. Tussen 
haakjes wordt de % toename of afname van het aantal woonéénheden ten opzichte van de 
overeenkomstige referentiesituatie 2020 weergegeven. 
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Tabel 246 Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour Lden/Lnight 

Hindercontour 
Gedifferentieerde 
referentiewaarden– 
bestaande 
secundaire wegen 

*Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour 
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Lden > 65 dB(A) 325  325 (0%) 332 327 (-1,5%) 331  326 (-1,5%) 

Lnight > 55 dB(A) 405 397 (-2%) 406 399 (-1.8%) 397 397 (0 %) 
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Lden > 65 dB(A) 332 327 (-1.5%) 332 322 (-3.1%) 338 334 (-1.2%) 

Lnight > 55 dB(A) 406 397 (-2.3%) 406 395 (-2.8%) 411 404 (-1.7%) 

*aantal bewoonde gebouwen exclusief het Brussels Gewest 

Wanneer de contour van 65 dB(A) (Lden) en 55 dB(A) (Lnight) in beschouwing wordt 
genomen zien we dat voor alle doorgerekende exploitatiescenario’s geen significante 
toe/afname van het aantal woonéénheden wordt bekomen ten opzichte van de 
overeenkomstige referentiesituaties 2020. Gezien de onzekerheidsmarges ten aanzien van 
de gebruikte factoren, en gezien de schaalgrootte, worden verschillen gaande van +5 tot -
5% immers niet als relevant aanzien. Het effect wordt hier dan ook als verwaarloosbaar 
beschouwd (score 0). Dit voor het projectgebied binnen Vlaanderen.  

Tabel 247 Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour Lden/Lnight Brussels Gewest 

Hindercontour: 
Interventiedrempels 
met betrekking tot 
wegverkeer  

Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour (Brussels Gewest) 
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Lden > 68 dB(A) 63 62 (-1.6%) 69 68 (-1.5%) 65 65 (0%) 

Lnight > 60 dB(A) 74 69 (-7.2%) 82 75 (-9.3%) 74 69 (-7.2%) 
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Lden > 68 dB(A) 69 68 (-1.5%) 69 66 (-4.5%) 69 68 (-1.5%) 

Lnight > 60 dB(A) 82 75 (-9.3%) 82 78 (-5.1%) 86 75 (-14.7%) 

Het aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour van 68 dB(A) (Lden) neemt voor 
alle exploitatiescenario’s, ontsluitingsalternatief 1 en het exploitatiescenario met NEO zeer 
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beperkt af tot maximaal 2 %. Deze zeer beperkte afname wordt als niet significant 
beschouwd. Enkel voor ontsluitingsalternatief 2 wordt een iets grotere afname bekomen van 
+/- 5%. Dit effect kan als beperkt positief beschouwd worden. Voor het aantal bewoonde 
gebouwen binnen de hindercontour van 60 dB(A) (Lnight) zien we dat deze t.o.v de 
overeenkomstige referentiesituatie telkens afnemen met 5% voor ontsluitingsalternatief 2, 7 
tot 9% voor exploitatiescenario’s 1, 2 en 3 en ontsluitingsalternatief 1 en 15% voor 
exploitatiescenario 2 met NEO. Dit is echter wel een significant geluidseffect. De afname van 
het aantal bewoonde gebouwen gelegen binnen de hindercontour van 60 dB(A) (Lnight) 
volgens het Brussels Gewest wordt als beperkt positief tot positief beschouwd (score 
+1/+2). 

Op onderstaande verschilkaarten worden de geluidseffecten voor de 6 berekende scenario’s 
en hun overeenkomstige referentiesituatie weergegeven op kaart. Als belastingsindicator 
voor de opmaak van de verschilkaarten werden de parameters Lden en Lnight gebruikt. 

 

 

Verschilplot ES 1 (enkel wedstrijd) - Referentie 1-ES1 
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Op basis van bovenstaande verschilkaarten zien we dat er geluidsafnames van 1 tot 3 dB(A) 
te verwachten zijn aan de eerstelijnsbebouwing van de Romeinse Steenweg gelegen tussen 
de Expo Hallen en de Magnolialaan. Het betreft hier woningen in het Brussels Gewest. 
Alsook aan de woningen in Treft en de woningen aan de Romeinse Steenweg ten zuiden van 
de huidige parking C wordt een geluidsafname van 1 tot 3 dB(A) verwacht. Het geluidseffect 
wordt hier beperkt positief beschouwd (score +1). Voor de overige bebouwing rondom het 
projectgebied wordt het geluidseffect als verwaarloosbaar beschouwd (score 0). 

Verschilplot ES 2 (wedstrijd + Paleis 12) - Referentie 1-ES2 
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De geluidseffecten voor ES2 zijn hier gelijkaardig aan deze van ES1 

Verschilplot ES 3 (wedstrijd + Expo) - Referentie 1-ES3 
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De geluidseffecten voor ES3 zijn hier gelijkaardig aan deze van ES1 en ES2. 

 

Verschilplot OA1 (wedstrijd + Paleis 12) - Referentie 1-ES2 
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De geluidseffecten voor OA1 (wedstrijd + Paleis 12) zijn hier gelijkaardig aan deze van ES1 
ES2 en ES3. 

 

Verschilplot OA2 (wedstrijd + Paleis 12) - Referentie 1-ES2 
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Op basis van bovenstaande verschilkaarten zien we dat er geluidsafnames van 1 tot 3 dB(A) 
te verwachten zijn aan de eerstelijnsbebouwing van de Romeinse Steenweg gelegen tussen 
de Expo Hallen en de Magnolialaan, en de bebouwing langsheen de Magnolialaan. Het 
betreft hier woningen in het Brussels Gewest. T.h.v. de woningen in Treft en de woningen 
aan de Romeinse Steenweg ten zuiden van de huidige parking C wordt een geluidsafname 
van 1 tot 3 dB(A) verwacht. Het geluidseffect wordt hier beperkt positief beschouwd (score 
+1). Voor een aantal woningen aan Treft (eerstelijnsbebouwing tot huidige parking C) is een 
geluidsafname van 3 tot 6 dB(A) te verwachten. Het effect wordt hier als positief beschouwd 
(score +2). Voor de eerstelijnsbebouwing in de Leestbeekstraat en de Jan Vander 
Vekenstraat wordt een geluidsafname verwacht van 1 tot 3 dB(A). Het betreft hier woningen 
gelegen nabij het huidige op- en afritcomplex ‘Romeinse Steenweg/Expo’. Het effect wordt 
hier als beperkt positief beschouwd (score +1). 

Voor de woningen gelegen aan de Romeinse Steenweg ten westen van de kruising met de 
Magnolialaan is een geluidstoename te verwachten van 1 tot 3 dB(A). Het betreft hier 
woningen gelegen op zowel Vlaams grondgebied als binnen het Brussel Gewest. Alsook voor 
enkele woningen gelegen in de Jan Bogemansstraat (Wemmel) is een gelijkaardige 
geluidstoename te verwachten. Het effect wordt hier als beperkt negatief beschouwd (score 
-1). 

De geluidstoename van het Lden niveau beperkt zich tot de noordelijk gelegen woningen 
aan de Romeinse Steenweg (woningen Wemmel – Vlaams Gewest). De geluidstoename van 
het Lnight niveau is zowel voor de noordelijk als zuidelijk gelegen woningen (Brussels 
gewest) van de Romeinse Steenweg geldig. T.h.v. de voorgevels van de noordelijk gelegen 
woningen aan de Romeinse Steenweg werd een Lden niveau berekend van +/- 72 dB(A). 
Het berekend Lnight niveau bedraagt +/- 65 dB(A). De overeenkomstige gedifferentieerde 
referentiewaarden van 65 dB(A) (Lden) en 55 dB(A) (Lnight) worden hier overschreden met 
resp. 7 dB(A) (Lden) en 10 dB(A) (Lnight). In vergelijking met de referentietoestand (Refsit 
1- ES2) werd t.h.v. de noordelijk gelegen woningen aan de Romeinse Steenweg een 
(beperkte) toename van het Lden niveau berekend van +/- 1 dB(A). De toename van het 
Lnight niveau bedraagt +/- 2 dB(A). Daarnaast moet ook nog opgemerkt worden dat op 
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basis van een vergelijking tussen het gemeten en berekend Lden en Lnight niveau, 
gebaseerd op meetpunt 4 (Rosmarijnstraat 11, Brussel), een verschil aanwezig is van 2.2 
dB(A) tot 2.7 dB(A) voor resp. het Lden en Lnight niveau. De geluidsberekeningen geven 
hier dus een lichte overschatting van de geluidsbelasting. 

In tweede instantie moet opgemerkt worden dat gedifferentieerde referentiewaarden nabij 
de noordelijk gelegen woningen aan de Romeinse Steenweg reeds in de huidige situatie 
worden overschreden. T.h.v. meetpunt 4 (Rosmarijnstraat 11), grenzend aan de Romeinse 
Steenweg werd immers een Lden niveau en Lnight niveau van resp. 68.8 en 60 dB(A) 
opgemeten. Dit meetpunt geeft een voldoende representatief beeld weer voor de 
geluidsbelasting aan de overliggende woningen aan de Romeinse Steenweg.  

Voor de zuidelijk gelegen woningen aan de Romeinse Steenweg (= woningen Brussel) 
worden de interventiedrempels conform het Brussels gewest van 68 dB(A) (Lden niveau) en 
60 dB(A) (Lnight niveau) overschreden met resp. 4 dB(A) en 5 dB(A). T.h.v. de zuidelijk 
gelegen woningen aan de Romeinse Steenweg werd immers een Lden niveau berekend van 
+/- 72 dB(A) en een Lnight niveau van +/- 65 dB(A). Zoals reeds opgemerkt geven de 
geluidsberekeningen hier een lichte overschatting van de werkelijke Lden en Lnight 
geluidsbelasting. Bijkomend moet ook de opmerking gemaakt worden dat reeds in de 
huidige situatie de drempelwaarden voor wegverkeerslawaai t.h.v. de zuidelijk gelegen 
woningen aan de Romeinse Steenweg te Brussel reeds benadert/beperkt overschreden 
worden.  

Op basis van de Lden en Lnight verschilkaarten zien we dat t.h.v. een aantal woningen 
gelegen aan de Jan Bogemansstraat te Wemmel een beperkte toename van +/- 1 dB(A) van 
het Lden als Lnight niveau verwacht wordt. T.h.v. deze woningen werd een Lden niveau 
berekend van +/- 69 dB(A) en een Lnight niveau van +/- 61 dB(A). De overeenkomstige 
gedifferentieerde referentiewaarden van 65 dB(A) (Lden) en 55 dB(A) (Lnight) worden hier 
overschreden met resp. 4 dB(A) (Lden) en 6 dB(A) (Lnight). Ook hier moet van uitgegaan 
worden dat het geluidsberekeningen een lichte overschatting geven van de geluidsbelasting 
t.g.v. het wegverkeerslawaai. 
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Verschilplot ES2 (wedstrijd + Paleis 12 + NEO) - Referentie 2-ES2 

 

 

De geluidseffecten voor ES2 (wedstrijd + Paleis 12 + NEO) zijn hier gelijkaardig aan deze 
van ES1, ES2 (zonder NEO), ES3 en OA1. 

Exploitatiescenario ES6 met extra verkeersgeneratie t.g.v. een evenement 

Naast het dagelijks gebruik van de site zullen er regelmatig evenementen georganiseerd 
worden in het multifunctioneel complex. In een worst-case scenario hebben we hier te 
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maken met 200 evenementen per jaar met telkens 800 deelnemers. De verkeersaantrekking 
voor dergelijke evenementen zal voornamelijk tijdens de dagperiode plaatsvinden (tussen 7u 
en 17u).  

Wanneer het specifieke bestemmingsverkeer voor een evenement (800 personen) wordt 
vergeleken met het bestemmingsverkeer voor het dagelijks gebruik van de nieuwe site, 
wordt voor de uren waarbij de grootste verkeersaantrekking wordt verwacht voor een 
evenement (9u en 14u) een geluidstoename bekomen van maximaal 1 dB(A). Voor de 
overige daguren bedraagt de geluidstoename < 1 dB(A). Geluidstoenames ≤ 1 dB(A) 
worden echter als niet relevant beschouwd.  

T.g.v. de bijkomende verkeersaantrekking voor een evenement met 800 personen worden 
voor de discipline geluid geen noemenswaardige geluidseffecten verwacht. 

8.4.5.2.2 Inrichtingsalternatief (IA1) 

Als inrichtingsalternatief wordt een parking met 12.000 ipv 10.000 parkeerplaatsen 
voorgesteld. Een toename van het aantal parkeerplaatsen zal voor de discipline geluid echter 
geen significant effect genereren. Een toename van het aantal voertuigen van 10.000 naar 
12.000 geeft slechts een verhoging met maximum 0.8 dB(A). Deze verhoging wordt 
bekomen door het logaritme te nemen van de verhouding tussen 10000 en 12000. Een 
geluidstoename van minder dan 1 dB(A) wordt echter als niet relevant beschouwd. Voor de 
omliggende woningen tot de projectsite is dan ook geen bijkomende geluidshinder te 
verwachten t.g.v. een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.  

Opmerking: De effecten van inrichtingsalternatief 2 (energiecentrale met WKK) worden 
besproken op pp. 526 en verder, als onderdeel van de bespreking van de vaste 
geluidsbronnen op de site. 

8.4.5.2.3 Sensitiviteitstoets modal split verkeerscijfers 

In onderstaande paragraaf worden de geluidseffecten t.g.v. van het wijzigend aandeel 
wegverkeer (personenvoertuigen) volgens verschillende modal split cijfers(“Brussel”, 
“Vlaams Brabant” en “Vlaanderen”) bestudeerd. Hierbij zal bekeken worden welke 
geluidsimpact de wijzigingen van de verkeerscijfers betreffende het dagelijks gebruik van de 
site in het totaal verkeer hebben193. Dit voor de geluidsbelastingsindicator Lden en Lnight. 

Onderstaand worden de verschilkaarten weergeven voor de parameters Lden en Lnight voor 
enerzijds het geluidseffect tussen modal split “Vlaams Brabant” en modal split “Brussel”, 
anderzijds het geluidseffect tussen modal split “Vlaanderen” en modal split ‘Brussel. Hierbij 
werd telkens het totale wegennet voor exploitatiescenario 1 doorgerekend. 

                                                
193  Zie ook par. 8.2.6 m.b.t. de sensitiviteitstoets voor de discipline Mobiliteit. 
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Op basis van bovenstaande verschilkaarten zien we dat het effect van de gewijzigde 
verkeerscijfers voor modal split “Vlaams Brabant” en “Vlaanderen” beperkt blijft tot een 
toename van de globale Lden geluidsbelasting van 0 tot 0.6 dB(A) dB(A). De toename van 
de Lnight geluidsbelasting bedraagt +/- 0. 4 tot 0.8 dB(A). Een geluidstoename van minder 
dan 1 dB(A) wordt in de discipline geluid echter als niet relevant beschouwd.  

Hieruit kan besloten worden dat de wijziging van het aandeel auto’s in zowel modal split 
“Vlaams Brabant” als “Vlaanderen” geen noemenswaardige aanleiding geeft tot een wijziging 
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van de reeds beoordeelde geluidsimpact t.g.v. het wegverkeerslawaai, waarbij rekening 
gehouden werd met verkeerscijfers volgens modal split “Brussel”. De beoordelingsscores 
wijzigen dus niet. 

8.4.5.3 Ontwikkelingsscenario’s 

8.4.5.3.1 Milieueffecten t.o.v. referentiesituatie 2 – NEO 

Het ontwikkelingsscenario met NEO werd reeds meegenomen in de beschrijving van de 
exploitatiefase wegverkeerslawaai. Samengevat kan hier gesteld worden dat er een positief 
geluidseffect (geluidsafname) van 1 tot 3 dB(A) te verwachten is aan de 
eerstelijnsbebouwing van de Romeinse Steenweg gelegen tussen de Expo Hallen en de 
Magnolialaan. Alsook aan de woningen in Treft en de woningen aan de Romeinse Steenweg 
ten zuiden van de huidige parking C wordt een geluidsafname van 1 tot 3 dB(A) verwacht. 
Het geluidseffect wordt hier beperkt positief beschouwd (score +1). Voor de overige 
bebouwing rondom het projectgebied wordt het geluidseffect als verwaarloosbaar 
beschouwd (score 0). Het geluidseffect van het ontwikkelingsscenario met het project NEO 
is hier overeenkomstig met deze van de exploitatiescenario’s zonder NEO volgens de 
basisontsluiting. 

8.4.5.4 Exploitatiefase stadiongeluid 

In de studie wordt nagegaan of het realiseren van de doelstellingen van het project (nieuw 
stadion Rode Duivels en RSC Anderlecht) aanleiding zou kunnen geven tot negatieve 
milieueffecten, i.c. bijkomende geluidshinder t.g.v toeschouwers.  

Om een kwantitatieve aftoetsing van het specifiek stadiongeluid mogelijk te maken, wordt 
een rekenmodel opgebouwd van het stadion en zijn omgeving.  

Opbouw van het rekenmodel: 

 De bouwkundige infrastructuur van het stadion wordt in 3 dimensies zo nauwkeurig 
mogelijk gemodelleerd (bron: architecturaal plan).  

 Alle structuren (gebouwen) in de omgeving van het stadion die enige invloed op de 
geluidsoverdracht veroorzaken worden eveneens mee opgenomen in het 
rekenmodel, zoals woningbouw, paleizen van de Heizel, enz.  

 Het reliëf van de omgeving vormt het glooiend maaiveld (bron: Digitaal Hoogte 
Model). 

 De geluidsbron (toeschouwers) binnen het stadion wordt voor de tribunes 
gemodelleerd als geluidsuitstralende vlakken (emissiegegevens: in-situ 
geluidsmeting tijdens een voetbalwedstrijd). 

De toekomstige dimensies van het stadion met zijn tribunes werd in het rekenmodel 
vereenvoudigd gemodelleerd als vertikale wanden met een hoogte overeenkomstig met de 
nokhoogte van de tribune. Aan de pleinzijde werd de geluidsemissie van de toeschouwers 
tijdens het juichen beschouwd (= piekbelasting). Het rekenmodel maakt het daarmee 
mogelijk om zowel afschermende als reflecterende geluidseffecten van de onderdelen 
(wanden, dak, enz.) van het toekomstig stadion mee op te nemen in de 
overdrachtsberekening naar de omgeving. De geluidsoverdrachtsberekening wordt 
uitgevoerd volgens de internationale standaard ISO 9613-2: Attenuation of sound during 
propagation outdoors - Part 2: General method of calculation. 
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In de studie werd de piekbelasting gemodelleerd als een uitstralend vlak met een 
geluidsvermogenniveau van 130 dB(A) egaal verspreid over de oppervlakte van de tribunes. 
Het piekniveau werd bekomen uit meetresultaten van geluidsmetingen uitgevoerd door 
studiebureau Tractebel in een voetbalstadion tijdens een Belgische voetbalwedstrijd (2014). 
Het geluidsvermogenniveau is tevens overeenkomstig met de waarde die in vroegere mer-
studies werden gebruikt.  

Het berekeningsresultaat zal in de maximale geluidsbelastingstoestand het piekgeluid 
weergeven. M.a.w., tijdens een volledige bezetting van het stadion wordt het geluidsniveau 
berekend op het ogenblik dat het volledig stadion (alle personen) met een verheven stem 
toejuicht. Deze situatie is aldus kortstondig. 

Met het rekenmodel kunnen modificaties worden gemodelleerd om de akoestische efficiëntie 
van mogelijke ingrepen t.a.v. de omgeving te voorspellen. 

Onderstaande figuren geven enkele impressiebeelden van het opgebouwd akoestisch ‘basis-
model. 

 

Figuur 141 Inplanting in de omgeving (: multifunctioneel complex, woningen/gebouwen, ringweg) 

Het rode vlak in bovenstaande figuur geeft de aanduiding van de geluidsemissiezone (nl. de 
publieksvlakken van de tribune) weer. Om de emissiezone zichtbaar te maken werd in deze 
voorstelling de zwevende dakstructuur semi-transparant ingekleurd. 

Onderstaande figuur vertoont een uitvergroting naar het stadion. Op de figuur is de 
zwevende dakstructuur met de zijdelingse opening boven de tribune duidelijk zichtbaar. 

 

Figuur 142 Geluidsmodel stadion 
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8.4.5.4.1 Rekenresultaten stadionlawaai – piekniveau toeschouwers 

Bij een voetbalwedstrijd is de directe hinder afkomstig van het menselijk stemgeluid en het 
omroepsysteem vanuit het stadion. Het geluidsniveau vanuit het stadion is variabel tijdens 
een wedstrijd. De hoogste geluidsniveaus worden bekomen bij cruciale gebeurtenissen 
tijdens de wedstrijd, b.v. het maken van een doelpunt door de thuisploeg.  

Om inzicht te verkrijgen in de impact van zulk een piekbelasting naar bewoonde gebouwen 
in de omgeving, i.c. residentiële gebouwen nabij het stadion, wordt de geluidsuitbreiding 
vanuit het stadion voorgesteld aan de hand van een geluidscontourenkaart. De zone tussen 
twee opeenvolgende geluidscontouren werd ingekleurd als een zogenaamde 
geluidsbelastingszone met een geluidswaarde tussen de beide contourwaarden. Er werd 
gekozen om de zones op te delen in stappen van 5 dB(A). Het ontvangstoppervlak werd op 
4 m boven het maaiveld berekend, nl. een gemiddelde hoogte voor woningbouw met twee 
bouwlagen.  

De onderstaande geluidscontourenkaarten geven de geluidsuitbreiding weer van het 
piekgeluid voor het worst-case scenario dat tijdens een topwedstrijd (uitverkocht stadion) 
maximaal kan voorkomen. Het worst-case scenario betreft het juichen van de volledige 
capaciteit van het stadion. Daar de geluidscontourenkaarten een weergave zijn voor het 
ogenblikkelijk piekniveau (dB(A)) in de omgeving tijdens een gebeurtenis in het stadion (bv. 
doelpunt thuisploeg), worden zij genoemd als ‘Eurostadium Piek’.  

Het basismodel werd opgebouwd volgens het concept, waarbij de opgetilde dakconstructie 
als een geluidsreflecterend object in het ‘Basis’-Model werd gesimuleerd. De grijze vlakken in 
de geluidscontourenkaart geven de gesimuleerde gebouwen rondom het multifunctioneel 
complex weer. De gearceerde zone stelt het geluidsemitterend publieksvlak voor. In het 
rekenmodel werd rekening gehouden met hun geluidsafschermende en –reflecterende 
effecten op het invallend geluidsniveau. Vandaar dat o.a. geluidsschaduwzones (zone met 
een plaatselijk lager geluidsniveau) achter het gebouw zichtbaar zullen zijn. 
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Figuur 143 Ogenblikkelijk piekniveau in dB(A) voor het geluidsmodel stadion 

De meest kritische woningen (zie gebouwen binnen de hogere geluidsbelastingszones op 
bovenstaande kaart) betreffen de woningen gelegen aan de Romeinse Steenweg op korte 
afstand tot het multifunctioneel complex. Onderstaand een foto (bron: ‘Streetview’Google 
Earth) van de woningen aan de Romeinse Steenweg welke op korte afstand tot het 
multifunctioneel complex komen te liggen.  

 

EUROSTADIUM 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 517 

  

 

Foto: kritische woningen Romeinse Steenweg (bron: ‘Streetview’ Google Earth) 

In de Vlaamse milieuwetgeving Vlarem II werden voorwaarden opgenomen ter beheersing 
van de geluidshinder voor hinderlijk ingedeelde inrichtingen (bijlage Vlarem I). Onder de 
algemene milieuvoorwaarden werden voor nieuwe inrichtingen grenswaarden voor het 
specifieke geluid van de inrichting t.a.v. bewoonde vertrekken opgesteld. Voor bijzondere 
geluidskarakters met een verhoogde hindergevoeligheid, zoals impulsachtige/ 
intermitterende/incidentele/fluctuerende geluiden, werden bijzondere grenswaarden 
opgesteld ten aanzien van het maximaal piekniveau (parameter: max. LAeq,1s). De 
bijzondere grenswaarden zijn in functie van de ligging van de bewoonde vertrekken volgens 
het gewestplan en de beoordelingsperiode. De nabije woningen tot het multifunctioneel 
complex zijn gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen. De woningen aan de Panoramastraat en Treft echter zijn gelegen in een 
woongebied en tevens op minder dan 500 m van het gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Voor wedstrijden tijdens de 
avondperiode (19u-22u) heerst een grenswaarde van 65 dB(A) voor het impulsachtig geluid 
van een nieuwe inrichting t.a.v. bewoonde vertrekken gelegen in een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen: nabij woningen tot het 
multifunctioneel complex, gelegen aan de Romeinse Steenweg. Voor woningen op minder 
dan 500 m van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 
heerst een grenswaarde van 55 dB(A) tijdens de avondperiode voor het impulsachtig geluid 
van een nieuwe inrichting: woningen aan de Panoramastraat en Treft. Tijdens de dagperiode 
(7u-19u) gelden 10 dB(A) hogere grenswaarden. Daar wedstrijden ook tijdens de 

EUROSTADIUM
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avondperiode zullen plaatsvinden focussen we ons verder op een conformiteit met de 
grenswaarde voor de avondperiode. 

Toetsing piekniveau met Vlarem II grenswaarde voor impulsachtige geluid van nieuwe 
inrichtingen (klasse 1 of 2):  

Uit de geluidscontourenkaart voor het ‘Basis’-Model wordt geluidshinder (overschrijding 
grenswaarde impulsachtig geluid tijdens de avondperiode) verwacht voor enkele woningen 
ten noorden van de Romeinse Steenweg, nl. de dichtst bij zijnde woningen tot het 
multifunctioneel complex en voor de oostelijke woningen aan de Panoramastraat. 

Vergelijking van het piekniveau vanuit het stadion met de aanwezige gevelbelasting aan 
wegverkeerslawaai leidt tot de bevinding dat t.g.v. het piekniveau enkel voor de dichtst bij 
zijnde woningen impact ontstaat waarbij het piekniveau vanuit het stadion beduidend (> 10 
dB) hoger is dan het equivalent wegverkeersgeluid, hetgeen momenteel bepalend is voor 
het omgevingsgeluid.  

T.h.v. woning nr 640, gelegen aan de Romeinse Steenweg werd in de achtertuin een 
gemiddelde LAeq,T geluidsbelasting van 53.8 dB(A) opgemeten voor de avondperiode (19h -
22h). Het omgevingsgeluid zal hier dus met meer dan 10 dB(A) toenemen t.g.v. 
piekgeluiden tijdens een wedstrijd. Het effect wordt t.h.v. de aangrenzend gelegen 
woningen aan de Romeinse Steenweg als aanzienlijk negatief beschouwd (score -3). Hier 
zijn bijkomend milderende maatregelen noodzakelijk om het piekgeluid en aldus eventuele 
geluidshinder te reduceren. 

T.h.v. woning nr. 13, gelegen aan de Panoramastraat werd in de achtertuin een gemiddelde 
LAeq,T geluidsbelasting van 54 dB(A) opgemeten voor de avondperiode (19h-22h). Tijdens 
een wedstrijd worden hier piekniveaus verwacht van 55 – 60 dB(A). Het bestaande 
omgevingsgeluid zal hier met 4 tot 7 dB(A) verhoogd worden t.g.v. het juichen, fluiten, 
roepen van supporters (piekniveaus). Het geluidseffect wordt voor de woningen aan de 
Panoramastraat als matig tot aanzienlijk negatief beschouwd (score -2/-3). Voor deze 
woningen zijn dus eveneens milderende maatregelen noodzakelijk om het piekgeluid te 
reduceren 

Vermits er geluidshinder wordt verwacht werd in het rekenmodel een mogelijke 
geluidsreducerende maatregel onderzocht, nl. het aanbrengen van een akoestisch 
absorberende bekleding aan de onderzijde van de dakconstructie. Aan de volledige 
oppervlakte van de dakconstructie werd in het ‘Basis’-Model een absorberend 
geluidsvermogen toegekend. Er werden twee scenario’s doorgerekend:  

 80% absorptiegraad aan onderzijde dakconstructie 

 100% absorptiegraad aan onderzijde dakconstructie 

In de geluidsoverdrachtsberekening werd de impact berekend van een geluidsabsorberend 
vermogen aan de onderzijde van de dakconstructie in de geluidsverspreiding naar de 
omgeving. Onderstaande figuur geeft de gemilderde geluidsverspreiding weer.  
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Figuur 144 Ogenblikkelijk piekniveau in dB(A) voor het geluidsmodel stadion met 80% 
geluidsabsorberende dakconstructie 

Toetsing piekniveau met Vlarem II grenswaarde voor impulsachtige geluid van nieuwe 
inrichtingen (klasse 1 of 2):  

Uit bovenstaande geluidscontourenkaart voor het geluidsmodel met een 80% 
geluidsabsorberend dak wordt nog steeds geluidshinder (overschrijding grenswaarde 
impulsachtig geluid tijdens de avondperiode) verwacht voor de oostelijke woningen aan de 
Panoramastraat.  

De absorptiegraad van het dak werd in het tweede scenario verhoogd naar de uiterste 
waarde: 100% absorptie, ter controle op de mogelijkheid tot het respecteren van de 
geluidseis mits enkel een absorberende dakconstructie als geluidsmaatregel toe te passen.  

EUROSTADIUM  
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Figuur 145 Ogenblikkelijk piekniveau in dB(A) voor het geluidsmodel stadion met 100% 
geluidsabsorberende dakconstructie 

Toetsing piekniveau met Vlarem II grenswaarde voor impulsachtige geluid van nieuwe 
inrichtingen (klasse 1 of 2):  

Uit bovenstaande geluidscontourenkaart voor het geluidsmodel met een 100% 
geluidsabsorberend dak wordt een duidelijke verbetering (geluidsvermindering) vastgesteld 
t.o.v. een 80% geluidsabsorberend dak. Er wordt ook geen geluidshinder (overschrijding 
grenswaarde impulsachtig geluid tijdens de avondperiode) meer verwacht voor de woningen 
aan de Romeinse Steenweg. De lichte overschrijding aan de achtergevels van de woningen 
gelegen aan de Panoramastraat, zijn een gevolg van het reflecterend geluid op de 
gevelelementen. Indien enkel het invallend geluid op de gevels in acht wordt genomen 
(conform uitvoeringsmodaliteiten Vlarem II) wordt de nipte overschrijding van de 
grenswaarde aan de achtergevels van de woningen aan de Panoramastraat eveneens 
opgeheven.  

Het bestaande omgevingsgeluid zal voor de woningen aan de Panoramastraat en de 
Romeinse Steenweg nog slechts beperkt verhoogd kunnen worden (≤ 3 dB(A)) bij het 
optreden van piekgeluiden in het stadion. Het geluidsseffect wordt hier als verwaarloosbaar 
tot beperkt negatief beschouwd na mildering (score 0/-1). 

EUROSTADIUM 
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Conclusie t.a.v. piekgeluiden vanuit het stadion: 

Met de ondersteuning van het akoestisch rekenmodel voor het stadion werd er aangetoond 
dat mits toepassing van akoestische maatregelen, met name het voorzien van een 
geluidsabsorberend dak, het haalbaar is om de geluidsnorm te respecteren/benaderen.  

De effectbeoordeling is hier gebaseerd op geluidswijzigingen die te verwachten zijn tijdens 
een voetbalwedstrijd. Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat de tijdsduur t.g.v. de 
exploitatie van het stadion echter beperkt zal blijven tot overwegend slechts een 2-tal uren 
per 14 dagen. Eventuele geluidshinder die ontstaat tijdens een voetbalwedstrijd zal dus 
beperkt zijn in tijd. Het aantal voetbalwedstrijden zal tevens beperkt blijven tot maximaal 50 
per jaar, wedstrijden van de Rode Duivels inbegrepen. In dit cijfer van 50 wedstrijden zijn 
een vijftiental oefenmatchen inbegrepen, die veel minder volk trekken dan de 
competitiematchen en dus een veel lagere geluidsimpact hebben. 

Geluid van supporters voor en na een wedstrijd 

Naast de geluidsverhogingen t.g.v. het piekgeluid van de aanwezige toeschouwers in het 
stadion zullen er ook geluidsverhogingen in de onmiddellijke omgeving tot het 
multifunctioneel complex voor en na een wedstrijd kunnen optreden t.g.v . aankomende en 
vertrekkende supporters. Zo kunnen bijvoorbeeld feestende supporters lokaal voor 
geluidshinder (overlast) zorgen. Voornamelijk voor de woningen aan de Romeinse 
Steenweg, welke nabij het multifunctioneel complex gelegen zijn, kan eventuele 
geluidshinder worden verwacht t.g.v. het verhoogd stemgeluid. In verhouding tot de 
piekgeluiden die zullen gegenereerd worden in het stadion tijdens een wedstrijd zal de 
geluidshinder door feestende supporters echter minder uitgesproken zijn en eerder lokaal 
optreden. 

Naast het geluid van de supporters voor en na een wedstrijd en de piekgeluiden tijdens een 
wedstrijd kan er bijkomende geluidsbelasting te verwachten zijn in het geval van een 
surveillerende helikopter in de omgeving van het multifunctioneel complex. Hiervoor zijn 
echter geen specifieke geluidsgrenswaarden gedefinieerd. Bij het overvliegen van een 
helikopter kunnen echter aanzienlijk geluidsniveaus optreden van meer dan 80 dB(A). Dit 
kan als zeer hinderlijk ervaren worden. 

8.4.5.4.2 Stadionlawaai – overige activiteiten in open lucht (muziekgeluid) 

In het multifunctioneel complex zullen diverse grootschalige evenementen kunnen worden 
georganiseerd, zoals concerten. Het geluidsniveau vanuit het stadion is daarbij afkomstig 
van de elektronisch versterkte muziek, het stemgeluid van het publiek, omroepsysteem, enz.  

Het bronvermogenniveau kan hierbij oplopen tot boven de 140 dB(A) bij een geïnstalleerd 
elektrisch vermogen van boven de 100 kW.  

Geluidsvermogen muziekgeluid  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal 

112.5 125.3 130.5 133.5 134.5 133.5 129.5 124.5 140 

Om de geluidsimpact van dergelijke ontspanningsactiviteiten in het stadion te beschrijven 
ten aanzien van de omwonenden, wordt het rekenmodel voor het stadion-geluid tijdens een 
voetbalwedstrijd aangepast wat betreft de emissiegegevens (geluidsvermogenniveau, 
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geluidsverdeling en bronlocaties). De geluidsoverdrachtsmethode en –beoordelingsmethode 
zijn in overeenstemming met deze beschreven voor het geluid tijdens een voetbalwedstrijd. 

Voor de beschouwing van een evenement met muziekgeluid zal gebruik gemaakt worden 
van het geluidsmodel voor het piekgeluid waarbij reeds milderende maatregelen voor de 
dakconstructie geïmplementeerd zijn, met name 80 % absorptie en 100% absorptie. Bij de 
geluidsoverdracht voor een evenement met muziekgeluid zal dus rekening gehouden worden 
met beide geluidsreducerende voorstellen. In het rekenmodel werden 2 geluidsbronnen met 
een totaal geluidsvermogen van 140 dB(A) aan de noordzijde van het stadion ingeplant (op 
de geluidscontourkaarten weergeven als een luidsprekersymbool).  

 

 

Figuur 146 LAeq,T geluidsbelasting muziek in dB(A) voor het stadion met 80% geluidsabsorberende 
dakconstructie 
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Figuur 147 LAeq,T geluidsbelasting muziek in dB(A) voor het stadion met 100% 
geluidsabsorberende dakconstructie 

Op basis van de geluidscontourkaarten voor beide geluidsreducerende voorstellen zien we 
dat de geluidsbelasting aan de noordelijke woningen Romeinse Steenweg, zuidelijke 
woningen Romeinse Steenweg (Brussels Gewest) een LAeq,T geluidsbelasting verwacht 
worden gaande van 60 – 65 dB(A). Voor de woningen in de Panoramastraat en Treft zal de 
geluidsbelasting t.g.v. het muziekgeluid tussen 55 – 60 dB(A) bedragen. Daarbij moet 
opgemerkt worden dat in het rekenmodel rekening werd gehouden met een 
omnidirectionele geluidsbron. In werkelijkheid zullen de luidsprekerssystemen gericht 
opgesteld worden op het publieksvlak, waardoor de geluidsemissie naar de omgeving toe in 
werkelijkheid lager zal liggen.  

De bestaande geluidsbelasting zal nabij alle omliggende bebouwing (noordelijke en zuidelijke 
woningen Romeinse Steenweg, Panoramastraat en Treft) telkens verhoogd worden, ondanks 
de reeds geïmplementeerde geluidsreducerende maatregelen. Een verhoging van het 
bestaande omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A) en meer is hier dus niet uit te sluiten tijdens 
een (luidruchtig) muziekevenement194. 

                                                
194  Bij de voorbereiding van het podium e.d. zal tevens enige geluidshinder te verwachten zijn (geluidstesten…). 

Het gaat hier echter om zeer koststondige verstoringen. 
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Anderzijds moet opgemerkt worden dat het hier muziekactiviteiten betreft die plaatsvinden 
in open lucht. Het betreft hier dus niet- ingedeelde muziekactiviteiten volgens Vlarem II 
(hoofdstuk 6.7 van Vlarem). Bijkomend moet opgemerkt worden dat het aantal 
evenementen (concerten) in open lucht relatief beperkt zal zijn (maximaal 15 evenementen 
per jaar). 

Voorwaarden: 

 Geluidsniveau in de inrichting: ≤ 85 dB(A) LAeq,15min op gelijk welke plaats in de 
inrichting waar zich in normale omstandigheden personen kunnen bevinden (mag 
getoetst worden aan 92 dB(A) LAmax, slow); 

 Geluidsniveau in de omgeving: afhankelijk van het achtergrondgeluid, metingen 
gebeuren binnenshuis (in aanpalende woningen of gebouwen) – voorwaarden in 
hoofdstuk 6.7 van VLAREM 

Uitzondering: 

 De organisator of exploitant kan voor een bijzondere gelegenheid een toelating 
aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Het geluidsniveau mag 
maximaal 100 dB(A) (LAeq,60min) bedragen. 

 Geluidsniveau in de inrichting: er zijn twee categorieën mogelijk in functie van het 
maximale geluidsniveau, afhankelijk van de categorie gelden andere verplichtingen: 

1) > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min: meten van het 
geluidsniveau, visuele indicatie geluidsniveau 

2) > 95dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min: meten en 
registreren van het geluidsniveau, visuele indicatie geluidsniveau, gratis 
ter beschikking stellen van oordopjes; 

 Geluidsniveau in de omgeving: geen normen tenzij opgelegd door het college van 
burgemeester en schepenen; 

 Het college van burgemeester en schepenen kan mits motivatie in de toelating 
zowel strengere normen voor het geluidsniveau (zowel in de inrichting als in de 
omgeving van de inrichting) als andere bijzondere voorwaarden opleggen. 

8.4.5.4.3 Andere evenementen in het multifunctioneel complex 

Naast de evenementen die kunnen plaatsvinden in het multifunctioneel complex in open 
lucht (voetbalwedstrijd of concert) kunnen ook evenementen georganiseerd worden in het 
multifunctioneel complex. Het multifunctioneel complex omvat immers horeca-gelegenheden 
en multifunctionele rondgangen die onder andere in het kader van tentoonstellingen kunnen 
worden ingezet. Het gaat hier dan om evenementen welke in hoofdzaak, doch niet 
noodzakelijk overdag plaatsvinden 

De evenementen kunnen hierbij van diverse aard zijn, doch voor de discipline geluid zal het 
‘worst case’ scenario omtrent lawaaiproductie in beschouwing worden genomen. Het zal hier 
dan voornamelijk gaan om evenementen waarbij muziekgeluid zal gebruikt worden. Hiervoor 
zijn in Vlarem II echter enkele randvoorwaarden gesteld met betrekking op enerzijds een 
beperking van het geluidsniveau in de inrichting, anderzijds een beperking van het 
geluidsniveau aan de omwonenden. De meest kritisch gelegen woningen zijn hier de 
woningen aan de Romeinse Steenweg. 
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Voor de woningen ten noorden van de Romeinse Steenweg (aangrenzend aan het 
multifunctioneel complex) gelden de richtwaarden voor een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen volgens Vlarem II, met name 
55 dB(A), 50 dB(A) en 50 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode voor 
nieuwe inrichtingen (= RW -5 dB(A)). De dichtstbij gelegen woning bevindt zich hier op 75 
m van het complex. Voor de overige woningen rondom het complex op Vlaams grondgebied 
(woningen Romeinse Steenweg ten zuidwesten van het complex, Panoramastraat en Treft) 
gelden de richtwaarden van 45 dB(A), 40 dB(A) en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, 
avond- en nachtperiode voor nieuwe inrichtingen (= RW -5 dB(A)). De dichtstbij gelegen 
woningen bevinden zich op minsten 95 m van het complex (= woning Romeinse Steenweg 
ten zuidwesten van het complex). 

Bij exploitatie met muziekgeluid worden de horeca-inrichtingen ingedeeld onder de 
inrichtingen met muziekactiviteiten waarbij de Vlarem II-bepalingen van toepassing zijn 
(rubriek 32.1). De geluidsimmissie dient dan te voldoen aan de algemene milieuvoorwaarden 
van Vlarem II hoofdstuk 4.5 en aan de sectorale milieuvoorwaarden van hoofdstuk 5.32., 
afdeling 5.32.2 ‘Inrichtingen met muziekactiviteiten’. Afhankelijk van de gekozen 
‘geluidsklasse’ wordt de inrichting ingedeeld als klasse 3 (muziek in de inrichting > 85 dB(A) 
LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min) of klasse 2 (muziek in de inrichting > 95 dB(A) 
LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min). Voor niet-ingedeelde muziekactiviteiten moet het 
geluidsniveau ≤ 85 dB(A(LAeq,15min) bedragen. 

Uitgaande van een ‘worst case’ scenario met een geluidsniveau van 100 dB(A) in de 
inrichting (geluidsniveaus van meer dan 100 dB(A) (LAeq,60min niveau) zijn niet meer 
toegelaten) wordt de geluidsimpact naar de meest nabijgelegen woningen aan de Romeinse 
Steenweg ingeschat. Rekening houdende met een gevelisolatiewaarde van +/- 28 dB(A) 
worden geluidsniveaus bekomen van +/51 dB(A) voor de dichtstbij gelegen woningen aan 
de Romeinse Steenweg en 49 dB(A) voor de woningen aan de Romeinse Steenweg op /- 95 
m afstand tot het complex. Hierbij werd uitgegaan van een afstralende geveloppervlak van 
250 m² (50m x 5m hoogte) in het zuidelijk gedeelte van het complex (= meest nadelige 
eventruimte). 

Voor de noordelijk gelegen woningen aan de Romeinse Steenweg, aangrenzend aan het 
multifunctioneel complex wordt de richtwaarde van 55 dB(A) voor de dagperiode niet 
overschreden bij een maximaal geluidsniveau in de inrichting van 100 dB(A). Dit in de 
veronderstelling dat de evenementen enkel tijdens de dagperiode doorgaan. Hier wordt dan 
ook geen geluidshinder verwacht. Voor evenementen met muziekgeluid tijdens de avond- en 
nachtperiode kan de richtwaarde van 50 dB(A)hier wel benaderd/overschreden worden. 
Voor exploitatie met muziekgeluid volgens klasse 2 (≤ 100 dB(A) LAeq,60min niveau) tijdens 
de avond en nachtperiode moeten hier dan ook voldoende akoestische maatregelen voorzien 
worden.  

Voor de woningen aan de Romeinse Steenweg gelegen ten zuidwesten het complex 
(woningen Vlaams Grondgebied te Wemmel) zal de richtwaarde van 45 dB(A), 40 dB(A) en 
40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode voor nieuwe inrichtingen 
overschreden worden. Voor de woningen aan de Romeinse Steenweg ten zuiden van het 
complex (woningen Brussels Gewest) zijn grenswaarden van 48 dB(A), 42 dB(A) en 36 dB(A) 
van toepassing voor resp. de dag-, avond- en nachtperiode. Deze grenswaarden zullen 
eveneens overschreden worden bij een evenement met muziekgeluid tot 100 dB(A) in de 
inrichting. Indien evenementen met muziekgeluid voorzien worden in de ‘eventruimtes’ in 
het zuidelijk gedeelte van het complex dienen voldoende akoestische maatregelen voorzien 
te worden opdat de vooropgestelde geluidseisen in de omgeving gerespecteerd kunnen 
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worden. Voor de evenementen met muziekgeluid in het noordelijke deel van het complex 
worden geen nadelige geluidseffecten verwacht. 

8.4.5.4.4 Vaste geluidsbronnen site 

Voor de warmte- en koudeproductie wordt geopteerd om deze te voorzien in één centraal 
gebouw (energiecentrale) op de site. Voor de discipline geluid wordt voor dit concept 
onderzocht hoe conformiteit kan bekomen worden met de Vlarem II wetgeving inzake geluid 
voor ingedeelde inrichtingen, alsook met de Brusselse wetgeving betreffende de strijd tegen 
geluids- en trillinghinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen (voor de woningen 
ten zuiden van de Romeinse Steenweg). 

Vaste geluidsbronnen centraal concept (Centraal energie gebouw) (inrichtingsalternatief 2): 

Het centrale energiegebouw zal ingeplant worden ten noordoosten van de site, nabij het 
distributiestation van Fluxys. De afstand van de centrale energiecentrale tot de dichtst 
gelegen woning in de Gentsestraat bedraagt minder dan 100 m. De voornaamste 
geluidsbronnen van het centrale energiegebouw bestaan uit een cogeneratie unit 
(reciprocating engines), chillers, koeltorens, gas boilers en noodgroepen. De motoren van de 
cogeneratie installatie zijn hierbij zeer luidruchtige geluidsbronnen. Deze moeten sowieso 
binnen een omkasting worden opgesteld. Hierbij moet rekening gehouden worden met 
geluidsdempers voor de luchtinlaat en luchtafblaas en dempers voor het rookgaskanaal. 
Daarnaast worden ook koeltorens voorzien, deze worden in open lucht opgesteld en zijn 
tevens een belangrijke geluidsbron.  

De inplanting van het centrale energiegebouw wordt voorzien ten noordoosten van de site 
nabij de woningen in de Gentsestraat. Om het geluidsklimaat ter hoogte van de woningen 
aanvaardbaar te houden binnen de vooropgestelde Vlarem II-richtwaarde voor gebieden 
gelegen op minder dan 500 m afstand van een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut, voor nieuwe inrichtingen van de 1e en 2e klasse (RW = 40 dB(A) ’s nachts), 
werd aan de hand van een simulatieberekening de geluidsbelasting bepaald. De 
simulatieberekening gebeurt aan de hand van de rekenmethode ISO 9613 delen 1 en 2 voor 
industrielawaai. Vermits nog geen exacte geluidsgegevens gekend zijn omtrent de 
geluidsvermogens van de verschillende machines (onderdelen) van de installatie zal op basis 
van een referentiespectrum voor industriegeluid (referentiespectrum voor procesindustrie) 
het maximaal toelaatbaar geluidsvermogen afgeleid worden. 

Referentiespectrum: 
Frequentie (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 -25 -17 -10 -7 -5 -7 -9 -19 

Om de grenswaarde van 40 dB(A) voor de nachtperiode aan de dichtstbij gelegen woning in 
de Gentsestraat te respecteren mag het geluidsvermogen van de totale installatie niet meer 
dan 89 dB(A) bedragen. Hierbij wordt verondersteld dat het energiegebouw op minstens 80 
m afstand tot de dichtstbij gelegen woning in de Gentsestraat voorzien wordt. Voor een 
installatie van dergelijke omvang is dit echter een zeer beperkt geluidsvermogen. Voor de 
discipline geluid zal dus de nodige aandacht moeten besteed worden aan het respecteren 
van de geluidsnormen aan de nabijgelegen woningen in de Gentsestraat. Een zeer belangrijk 
aandachtspunt hierbij is dat bij het ontwerp en inplanting van de installatie de voornaamste 
geluidsbronnen (meest luidruchtige onderdelen) niet naar de omliggende woningen gericht 
zijn en voldoende afgeschermd worden opgesteld. De installaties dienen zo ver mogelijk van 
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de omwonenden geplaatst te worden waarbij de luidruchtige zones richting RO worden 
gepositioneerd. 

Voor de discipline geluid wordt dan ook voorgesteld om geluidsbronnen omtrent de 
energievoorziening zo veel mogelijk binnenin het energiegebouw op te stellen. De 
cogeneratieunit wordt voorzien in een omkasting die al een aanzienlijk deel van het geluid 
zal reduceren. Deze omkasting wordt voorzien in het energiegebouw. De meest voorname 
geluidsbron buiten de omkasting van de cogeneratieunit is de uitlaat. Voor gasmotoren kan 
het geluidsdrukniveau hier 65 dB(A) bedragen op 10 m afstand van de uitlaat. Bijkomend 
kunnen hier nog ventilatoren geplaatst worden om warmte af te voeren. Het 
geluidsdrukniveau bedraagt 55 dB(A) op 10 m afstand van de ventilatoren. Rekening 
houdend met deze gegevens wordt een geluidsbelasting van +/- 47 dB(A) bekomen t.h.v. 
de dichtst gelegen woning in de Gentsestraat. De grenswaarde voor de nachtperiode (= 40 
dB(A)) wordt hier met 7 dB(A) overschreden. De geluidsoverschrijding wordt hier in 
hoofdzaak bepaald door de geluidsemissie van de uitlaat. Voor de uitlaat van de 
cogeneratieunit zullen dus zeker aangepaste geluidsreducerende maatregelen moeten 
voorzien worden. De benodigde geluidsreductie kan gerealiseerd worden door toepassing 
van geluidsdempers. 

Bij het respecteren van bovenstaande norm zal het specifieke geluid van de installatie t.h.v. 
de woningen Gentsestraat minder bedragen dan het huidig heersende omgevingsgeluid en 
achtergrondgeluid. De reeds aanwezige geluidsbelasting, dewelke in hoofdzaak bepaald 
wordt door de geluidsemissie van de R0 zal niet overstegen worden door het specifieke 
geluid van de energiecentrale. 

8.4.5.5 Besluit 

Aanlegfase 

De aanlegfase zal voor een groot gedeelte bestaan uit vrachtwagentransport voor zowel het 
aanleveren van materialen als de afvoer van grond. Voor de discipline geluid wordt hierbij 
echter geen significant nadelige geluidseffecten verwacht nabij de omwonenden. 

Het gebruik van een tijdelijke betoncentrale kan, in afwezigheid van milderende 
maatregelen, een nadelig geluidseffect hebben op de woningen gelegen aan de 
Gentsestraat, waarbij de richtwaarden volgens Vlarem II overschreden worden.  

Eventuele geluidseffecten in het kader van de aanlegfase zijn hoe dan ook slechts tijdelijk 
van aard. 

Exploitatiefase wegverkeerslawaai 

Uit een vergelijking tussen het exploitatiescenario met enkel een wedstrijd in het nieuwe 
stadion (=ES1) en de referentietoestand met enkel een wedstrijd in het Koning 
Boudewijnstadion (= referentietoestand 1- ES1) werden geen noemenswaardig 
geluidseffecten afgeleid. Het bestemmingsverkeer voor het nieuwe stadion leidt niet tot 
geluidstoenames voor de omliggende woningen tot de projectsite. Integendeel, er worden 
geluidsafnames van 1 tot 3 dB(A) verwacht aan de eerstelijnsbebouwing van de Romeinse 
Steenweg gelegen tussen de Expo Hallen en de Magnolialaan. Het betreft hier woningen in 
het Brussels Gewest. Alsook aan de woningen in Treft en de woningen aan de Romeinse 
Steenweg ten zuiden van de huidige parking C wordt een geluidsafname van 1 tot 3 dB(A) 
verwacht. Het geluidseffect wordt hier beperkt positief beschouwd. Voor de overige 
bebouwing rondom het projectgebied werd geen noemenswaardig geluidseffect beschouwd. 
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Het Lden en Lnight niveau blijft hier ongewijzigd. Gelijkaardige geluidseffecten worden 
eveneens verwacht voor de exploitatiescenario’s met wedstrijd gecombineerd met een 
evenement in Paleis 12 (=ES2) of een gemiddelde beurs in de Expohallen (=ES3), alsook 
voor het ontwikkelingsscenario met het NEO project en ontsluitingsalternatief 1 met behoud 
van de aansluiting met de Romeinse Steenweg. 

Enkel voor ontsluitingsalternatief 2 (= nieuw complex met verbreken van de aansluiting 
Romeinse Steenweg), worden er negatieve geluidseffecten verwacht voor de woningen 
gelegen aan de Romeinse Steenweg ten westen van de kruising met de Magnolialaan. Hier is 
geluidstoename te verwachten van 1 tot 2 dB(A). Het betreft hier woningen gelegen op 
zowel Vlaams grondgebied als binnen het Brussel Gewest. Alsook voor enkele woningen 
gelegen in de Jan Bogemansstraat (Wemmel) is een gelijkaardige geluidstoename te 
verwachten. Het effect wordt hier als beperkt negatief beschouwd (score -1). 

Exploitatiefase Stadiongeluid 

Om inzicht te verkrijgen in de impact van de piekbelasting tijdens een voetbalwedstrijd naar 
bewoonde gebouwen in de omgeving, i.c. residentiële gebouwen nabij het stadion, werd de 
geluidsuitbreiding vanuit het stadion voorgesteld aan de hand van een 
geluidscontourenkaart. Uit een aftoetsing met de overeenkomstig grenswaarden volgens de 
Vlarem II-wetgeving inzake impulsachtige/intermitterende/incidentele/fluctuerende geluiden 
blijkt dat de grenswaarde van impulsachtig geluid voor de avondperiode voor enkele 
woningen aan de Romeinse Steenweg en aan de Panoramastraat overschreden wordt. 
Daarnaast zal ook het bestaande omgevingsgeluid (LAeq,avond) met 4 tot zelfs meer dan 10 
dB(A) kunnen verhogen t.g.v. de geluidsemissie tijdens een gebeurtenis in het stadion (b.v. 
piekgeluid bij doelpunt). Het effect wordt t.h.v. de aangrenzend gelegen woningen aan de 
Romeinse Steenweg als aanzienlijk negatief beschouwd (score -3). Voor de woningen aan de 
Panoramastraat wordt het geluidseffect als matig tot aanzienlijk negatief beschouwd (score -
2/-3). Milderende maatregelen zijn hier noodzakelijk om het piekgeluid te reduceren. 

Bij exploitatie van de horeca-inrichtingen kunnen bij evenementen met muziekgeluid in het 
zuidelijk deel van het complex de richtwaarden volgens Vlarem II als de richtwaarden 
volgens het Brussels Gewest overschreden worden. Voor exploitatie met muziekgeluid 
volgens klasse 2 (≤ 100 dB(A) LAeq,60min niveau) tijdens de avond- en nachtperiode 
moeten hier dan ook voldoende akoestische milderende maatregelen voorzien worden opdat 
de vooropgestelde geluidseisen in de omgeving gerespecteerd kunnen worden.  
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Overzicht van de effecten voor de aanlegfase en de exploitatiefase: 

Tabel 248 Overzicht van de effecten geluid tijdens de aanlegfase, zonder milderende maatregelen 

 BASISSCENARIO UITVOERINGSALTERNATIEF 

Betoncentrale + transport beton 
met betonmixers 

NVT -1/-2 

Vrachtwagentransport levering 
materialen 

0 0 

Vrachtwagentransport voor afvoer 
grond 

0 0 

Cumulatief effect leveringen met 
vrachtwagentransporten 
grondverzet 

0/-1 0/-1 

Tabel 249 Overzicht van de geluidseffecten wegverkeerslawaai tijdens de exploitatiefase, zonder 
milderende maatregelen 

 ES1 ES2 ES3 OA1 OA2 ES2-
NEO 

IA1 

Geluidseffect 
omwonenden 

0/+1 0/+1 0/+1 0/+1 -1/0/+1 0/+1 0 

Tabel 250 Overzicht van de geluidseffecten tijdens de exploitatiefase multifunctioneel complex, 
zonder milderende maatregelen 

 PIEKGELUID 

TIJDENS 

WEDSTRIJD 

STADIONLAWAAI – 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

(CONCERTEN) IN OPEN 

LUCHT  

EXPLOITATIE VAN 

MUZIEKGELUID BINNENIN 

DE EVENEMENTENRUIMTEN 

VASTE 

GELUIDSBRONNEN 

(ENERGIECENTRALE) 

Geluidseffect 
omwonende
n 

-2/-3 -2/-3 -2/-3 -1/-2 

 

8.4.6 Milderende maatregelen  

Aanlegfase 

Tijdens bepaalde werkzaamheden (bouw multifunctioneel complex, campus en 
parkeergebouw, …) zal een verhoogde geluidsbelasting ontstaan in de onmiddellijke 
omgeving rond de projectsite (noordelijke/zuidelijke woningen Romeinse Steenweg, Treft, 
Gentsestraat en Panoramastraat). De geluidshinder tijdens deze aanlegwerkzaamheden zal 
afhankelijk zijn van het type en aantal van de gebruikte werktuigen. Een gerichte 
communicatie (meldingsbrief i.v.m. aard van de werkzaamheden, uitvoeringsperiode en 
werkduur) met de buurtbewoners op korte afstand tot de werkzone is hier dan ook aan te 
bevelen. Het groeperen van geluidsemitterende werkzaamheden (indien de werkzaamheden 
dit toelaten) en het gebruik van stillere machines is een aandachtspunt tijdens de 
aanlegfase. 

Gedurende de aanlegfase zal er aanzienlijk vrachtwagentransport zijn voor zowel het 
aanleveren van materialen als de afvoer van grond. Voor de discipline geluid wordt 
aanbevolen om indien mogelijk de ontsluiting van het vrachtverkeer zo veel mogelijk te 
organiseren langsheen de tijdelijke op-en afrit ten noordwesten van de projectsite.  
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Het gebruik van een tijdelijke betoncentrale (UA2) zal een nadelig geluidseffect hebben op 
de woningen gelegen aan de Gentsestraat. T.g.v. de geluidsemissie van dergelijke centrale 
kan het achtergrondgeluid aan de nabijgelegen woningen in de Gentsestraat verhoogd 
worden met 1 tot 4 dB(A). Hierbij wordt verondersteld dat de betoncentrale quasi 
volcontinue in werking is. Voor de discipline geluid moet de inplanting van de centrale zo ver 
mogelijk (minstens 150 m) van de woningen voorzien worden. Verder dient aan de rand van 
het terrein een voldoende hoge berm aangebracht te worden om de geluidsimpact verder te 
milderen (zie Figuur 139 en Figuur 140). Mits deze maatregelen worden genomen wordt het 
geluidseffect hier als verwaarloosbaar beschouwd (score 0). 

Wegverkeersgeluid exploitatiefase: 

T.g.v. het bestemmingsverkeer voor het nieuwe multifunctioneel complex worden voor de 
discipline geluid geen negatieve geluidseffecten verwacht. Hier zijn geen milderende 
maatregelen noodzakelijk. Enkel bij ontsluitingsalternatief 2 is t.h.v. de woningen gelegen 
aan de Romeinse Steenweg ten westen van de kruising met de Magnolialaan een 
geluidstoename te verwachten van 1 tot maximaal 2 dB(A). Het betreft hier woningen 
gelegen op zowel Vlaams grondgebied als binnen het Brussel Gewest. Alsook voor enkele 
woningen gelegen in de Jan Bogemansstraat (Wemmel) is een gelijkaardige geluidstoename 
te verwachten. Het effect wordt hier als beperkt negatief beschouwd (score -1). De 
gedifferentieerde referentiewaarden van 65 dB(A) (Lden) en 55 dB(A) (Lnight) voor 
wegverkeerslawaai worden t.h.v de noordelijk gelegen woningen aan de Romeinse 
Steenweg als aan de woningen in de Jan Bogemansstraat te Wemmel overschreden. Op 
basis van de geluidsmetingen in meetpunt 4 (Rosmarijnstraat 11, Brussel), hetgeen 
representatief is voor de woningen langsheen de Romeinse Steenweg, moet opgemerkt 
worden dat de Lden en Lnight geluidsbelasting reeds in de bestaande situatie hoger ligt dan 
de gedifferentieerde referentiewaarden. Voor de zuidelijk gelegen woningen aan de 
Romeinse Steenweg worden de interventiedrempels met betrekking tot wegverkeer 
eveneens overschreden. Ook hier moet opgemerkt worden dat de interventiedrempels van 
68 dB(A) (Lden) en 60 dB(A) (Lnight) in de huidige situatie reeds benadert/beperkt 
overschreden worden. 

Gezien enerzijds de overschrijding/benadering van zowel de gedifferentieerde 
referentiewaarden (Vlaams Gewest) als de interventiedrempels met betrekking tot 
wegverkeer (Brussels Gewest) t.g.v. het bestaande wegverkeerslawaai, anderzijds de 
beperkte toename tot maximaal 2 dB(A) t.g.v. het ontsluitingsalternatief 2 zijn hier geen 
milderende maatregelen noodzakelijk.  

Stadiongeluid exploitatiefase: 

Tijdens een voetbalwedstrijd zal t.g.v. de geluidsemissie van het stadion (geluidspieken bij 
b.v. een doelpunt) het bestaande omgevingsgeluid nabij de omliggende bebouwing tot het 
stadion (woningen Romeinse Steenweg, Panoramastraat en Treft) frequent kunnen 
verhogen (> 10 dB(A)). Om dit enigszins te beperken zijn bijkomende milderende 
maatregelen nodig om de geluidsemissie te beperken. In het geluidsmodel werd een situatie 
bestudeerd waarbij de dakconstructie 100% absorberend werd uitgevoerd. Met deze 
maatregel wordt de geluidstoename beperkt tot een 3 dB(A) wat slechts een beperkte 
auditieve significante wijziging tot gevolg heeft.  

Het specifiek geluid van de technische installaties op de site moet voldoen aan de heersende 
wetgeving voor geluid in open lucht conform Vlarem II (woningen Vlaams grondgebied) als 
de regelgeving conform het Brussels Gewest (zuidelijke woningen Romeinse Steenweg).  
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Indien evenementen met muziekgeluid voorzien worden in het zuidelijk deel van het 
complex grenzend aan de Romeinse Steenweg, dienen voldoende akoestische maatregelen 
voorzien te worden opdat de vooropgestelde geluidseisen in de omgeving gerespecteerd 
kunnen worden. 

Onderstaande tabel vat de aanbevolen en dwingende milderende maatregelen samen: 
 
EFFECT WAAR DE MAATREGEL 
BETREKKING OP HEEFT 

BESCHRIJVING VAN DE 
MAATREGEL 

DOORWERKING IN 
DE 
BESLUITVORMING 

 BEVOEGDHEID  

Werffase, uitvoeringsalternatief 2: 
Geluidsimpact tijdelijke 
betoncentrale 

Inplanting van tijdelijke 
betoncentrale op voldoende 
afstand van woningen (> 150m), 
in combinatie met de aanleg van 
een tijdelijke berm langs de 
perceelsgrens. 

Dwingend Initiatiefnemer 

Werffase: Geluidsimpact van 
circulatie werfverkeer. 

Werffase: Circulatie werfverkeer 
zoveel mogelijk beperken t.h.v 
woningen Treft, Gentsestraat en 
Romeinse Steenweg 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

Exploitatiefase: geluid van 
energiecentrale 

Indien niet aan de geldende 
geluidsnormen voldaan wordt 
dienen bijkomende 
geluidsreducerende maatregelen 
getroffen te worden om dit 
alsnog te kunnen garanderen. 
Dit kunnen brongerichte 
maatregelen zijn.195 

Dwingend  Initiatiefnemer 

Exploitatiefase: Piekgeluid van 
stadion bij sportwedstrijd 

Het dak dient in 
geluidsabsorberend materiaal 
opgetrokken te worden teneinde 
de geluidsnormen te kunnen 
respecteren. 
 

Dwingend  
 

Initiatiefnemer 

Exploitatiefase: geluidsbelasting 
tijdens evenementen (concerten) 
in open lucht 

Het dak dient in 
geluidsabsorberend materiaal 
opgetrokken te worden teneinde 
de geluidsnormen te kunnen 
respecteren. 
 

Dwingend 
 

Initiatiefnemer 

Exploitatiefase: geluidsbelasting 
tijdens evenementen binnenin het 
multifunctioneel complex met 
muziekgeluid 

Bij het gebruik van elektronisch 
versterkte muziek in de 
evenementruimtes dient de 
constructie hieraan akoestisch 
aangepast te zijn om enerzijds 
geluidshinder naar de omgeving 
tot een minimum te herleiden, 
anderzijds de overeenkomstige 
richtwaarden volgens Vlarem II 
en het Brussels gewest te 
respecteren 

Dwingend  Initiatiefnemer 

 
  

                                                
195  Voorbeelen van dergelijke maatregelen worden in de tekst gegeven. Het kan onder meer gaan om de selectie 

van installaties met een zo laag mogelijk brongeluid en de een inkapseling van de installaties binnen een 
voldoende geluidsdicht gebouw. Dit soort maatregelen laat toe aan de normen te voldoen. 
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Tabel 251 Overzicht van de gemilderde effecten discipline geluid tijdens de aanlegfase 

 UITVOERINGSALTERNATIEF 2 

Oordeelkundig gekozen inplanting van de tijdelijke 
betoncentrale (minstens 150 m van de omwonenden) in 
combinatie met tijdelijke geluidsberm 

0 

 

Tabel 252 Overzicht van de gemilderde effecten discipline geluid tijdens exploitatie stadion 

 PIEKGELUID 

TIJDENS 

WEDSTRIJD 

GELUIDSBELASTING 

TIJDENS 

EVENEMENTEN 

(CONCERTEN) IN 

OPEN LUCHT 

GELUIDSBELASTING 

TIJDENS 

EVENEMENTEN MET 

MUZIEKGELUID 

BINNENIN HET 

MULTIFUNCTIONEEL 

COMPLEX  

GELUID 

ENERGIECENTRALE 

Geluidseffect 
omwonenden 

-1 -1 0 0 

 

8.4.7 Leemten in de kennis 

Toetsing verkeerslawaai: in Vlaanderen bestaat er vooralsnog geen wetgeving of normering 
omtrent verkeerslawaai hetgeen de beoordeling van de effecten bemoeilijkt. Met de Richtlijn 
2002/49/EG van 25 juni 2002 van het Europees Parlement en de Raad inzake de evaluatie 
en de beheersing van omgevingslawaai (Pb.L. 18 juli 2002, 189) beoogt men op Europees 
niveau een gemeenschappelijke aanpak te bepalen om op basis van prioriteiten de 
schadelijke gevolgen, hinder inbegrepen, van blootstelling aan omgevingslawaai te 
vermijden, te voorkomen of te verminderen. De EU-Richtlijn werd middels het besluit van de 
Vlaamse Regering van 22 juli 2005 inzake de evaluatie en de beheersing van het 
omgevingslawaai en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (BS 31 augustus 2005) 
omgezet in de nationale regelgeving. Ter uitvoering van de richtlijn 2002/49/EG dienen de 
lidstaten actieplannen op te maken met maatregelen die in het bijzonder gericht zijn op 
prioritaire problemen die kunnen worden bepaald op grond van overschrijding van een 
relevante grenswaarde of andere door de lidstaten gekozen criteria. Dit is tot op heden nog 
niet gebeurd in Vlaanderen. Om toch de ernst van de effecten te kunnen beoordelen wordt, 
in het kader van het project-MER, zoals gezegd gebruik gemaakt van de richtwaarden 
voorgesteld voor verkeerslawaai op basis van de gedifferentieerde referentiewaarden voor 
wegverkeerslawaai, onderschreven in de consensustekst Milieukwaliteitsnormen 
Omgevingslawaai door afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid 
(Departement LNE), afdeling Algemeen Beleid (MOW), afdeling Wegen en Verkeer en de 
NMBS. Deze beoordelingscriteria worden in het geactualiseerd MER-richtlijnenboek voor de 
discipline geluid en trillingen geadviseerd als toetsingskader. 

Van de in te zetten machines tijdens de bouwfase zal het verwacht geluidsniveau aan de 
omliggende woningen worden bepaald op basis van een referentiewaarde voor het 
geluidsvermogenniveau. Exacte gegevens over het geluidsvermogen van het te gebruiken 
werktuig zijn niet gekend, daar de aannemingsfase nog niet is opgestart. De bekomen 
resultaten en bevindingen zijn dan ook eerder richtinggevend, maar geven voldoende inzicht 
in te verwachten effecten naar geluid.  
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8.4.8 Voorstellen tot monitoring 

Voor de discipline geluid worden vooralsnog geen bijkomende voorzieningen voor monitoring 
en evaluatie van de effecten noodzakelijk geacht. 
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8.5 Discipline Mens – Ruimtelijke aspecten 

8.5.1 Afbakening van het studiegebied 

8.5.1.1 Inhoudelijke afbakening 

In de discipline mens – ruimtelijke aspecten wordt de impact op het menselijk gebruik van 
de ruimte in beeld gebracht. Dit behelst de directe effecten zoals de wijzigingen in het 
ruimtegebruik (functioneel, intensiteit van het ruimtegebruik, …) en de indirecte effecten 
hiervan zoals de kwaliteit van het aangrenzend gebruik en de ruimtebeleving van de 
aangrenzende gebruikers. Effecten op hoger schaalniveau, zoals de wisselwerking met de 
ruimtelijke context, zijn niet onderscheidend voor de voorliggende scenario’s en worden dan 
ook niet behandeld.  

De cumulatie van de hindereffecten (geluids-, verkeers- en ruimtelijke hinder zoals schaduw 
en licht) worden behandeld in de discipline mens - hinder, veiligheid en gezondheid. Ook 
eventuele impact op de veiligheid wordt behandeld in die discipline.  

Het impactonderzoek omvat de effecten tijdens de aanleg en tijdens de exploitatie of 
gebruiksfase. 

8.5.1.2 Geografische afbakening 

Het geografisch studiegebied omvat het gebied waarin effecten kunnen verwacht worden. 
Deze afbakening is afhankelijk van het onderzochte effect. We onderscheiden twee 
schaalniveaus: 

 Microniveau: het eigenlijke projectgebied, waar de ingrepen plaatsvinden. Op dit 
niveau worden de directe effecten op het ruimtegebruik bestudeerd, zoals het 
functioneel ruimtegebruik, de intensiteit van het ruimtegebruik, de flexibiliteit voor 
het gebruik…  

 Mesoniveau: indirecte effecten treden op in het projectgebied en in de onmiddellijke 
omgeving ervan. Het betreffen effecten met betrekking tot de gebruikskwaliteit en 
de ruimtebeleving. 

8.5.2 Methodologie en beoordelingskader 

8.5.2.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

De referentiesituatie 1 behelst de bestaande toestand aangevuld met de geplande 
ontwikkelingen die plaats zullen gevonden hebben in het referentiejaar. 

Het ruimtegebruik van het projectgebied betreft het huidig ruimtegebruik. Er zijn geen op 
heden besliste wijzigingen gekend. Het huidig ruimtegebruik is gelijkvloers parkeren in open 
lucht. De gebruiksintensiteit kan op twee manieren benaderd worden: enerzijds de fysische 
benuttingsmogelijkheden: het aandeel verharding, de bebouwings- en/of de vloerindex ten 
opzichte van de terreinoppervlakte. Anderzijds is ook de mate waarin deze verhardingen / 
gebouwen gebruikt worden belangrijk. De parking staat ten dienste van de aangrenzende 
expohallen op de Heizel. De effectieve parkeerintensiteit is dan ook sterk gebonden aan de 
evenementen in de hallen. Naast de hoofdfunctie kan het ruimtegebruik ook gekenmerkt 
worden door verschillende vormen van (mogelijk) medegebruik: openluchtevenementen, 
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park & ride voor evenementen in de omgeving … . De inrichting is sterk bepalend voor de 
flexibiliteit van het ruimtegebruik. 

De wijze waarop de ruimte gebruikt wordt, is bepalend voor de gebruikskwaliteit op het 
terrein zelf, maar vooral voor de aangrenzende functies. Dit betreft de ruimtelijke 
hinderaspecten, de bereikbaarheid en de interne organisatie. Mogelijke hinder in de 
referentietoestand die niet in de andere disciplines (lucht, geluid, …) behandeld wordt, is 
lichthinder, schaduwhinder, overlastvormen zoals zwerfvuil … . De bereikbaarheid en de 
interne organisatie gaan na of de ontsluiting van de aangrenzende functies van voldoende 
kwaliteit is.  

Een specifiek element van de ruimtelijke kwaliteit is de ruimtebeleving. Is de ruimte leesbaar 
voor de verschillende bezoekers? Is het voor iedere gebruiker duidelijk wat waar gebeurt, 
waar zijn plaats is, of moet men eerder zijn weg zoeken? De wijze waarop de ruimte ervaren 
wordt, bepaalt ook hoe veilig men er zich voelt en dat gevoel beïnvloedt op zich de 
intensiteit van het gebruik. De verlichting, bewaking, het overzicht op de site en andere 
aanwezigen zijn daarbij belangrijke elementen.  

8.5.2.2 Beschrijving van de milieueffecten 

De milieueffecten worden onderzocht aan de hand van drie effectgroepen: het 
ruimtegebruik, de gebruikskwaliteit en de ruimtebeleving. Deze effecten kunnen tijdens de 
aanlegfase en tijdens de exploitatiefase optreden. Ze worden dat ook voor de beide fases 
onderzocht. 

De effectgroep ruimtegebruik omvat het functioneel ruimtegebruik, de intensiteit van het 
ruimtegebruik en de flexibiliteit voor het gebruik. Ook de mogelijke wijzigingen in 
eigendomsstatuut worden in beeld gebracht. 

De effectgroep gebruikskwaliteit gaat dieper in op de waarde van het functioneel gebruik en 
de aangrenzende gebruiksvormen. Dit heeft betrekking op de ruimtelijke hinderaspecten, 
overlast, de ruimtelijke organisatie en interne bereikbaarheid en het gebruikscomfort.  

Relevante effecten op het gebied van ruimtebeleving worden verwacht voor de leesbaarheid 
van de ruimte en de beleving van de sociale veiligheid.  

Tabel 253 Beoordelingstabel mens – ruimtelijke aspecten 

Effect op Criterium Beoordeling Afwegings- en 
toetsingskader 

Eenheid 

Ruimtegebruik 

Functioneel 
ruimtegebruik 

Oppervlakte per 
functie 

Expertenoordeel 
onderbouwd door 
kwantitatieve 
gegevens 

Evenwichtige 
functiemix in 
stedelijk gebied 

m² 

Intensiteit van het 
ruimtegebruik 

Verhardings-, terrein 
en vloerindex 

Expertenoordeel 
onderbouwd door 
kwantitatieve 
gegevens 

Stedelijke 
intensiteit 

index 

Effectieve 
bezettings- of 
benuttingsgraad 

Expertenoordeel 
onderbouwd door 
kwantitatieve 
gegevens 

Goede benutting - 

Flexibiliteit van het 
ruimtegebruik 

Mogelijkheden voor 
diverse functies 

Expertenoordeel - - 
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Mogelijkheden voor 
medegebruik 

Expertenoordeel - - 

Wijzigingen in 
eigendomsstatuut 

Te verwerven 
percelen 

Expertenoordeel 
onderbouwd door 
kwantitatieve 
gegevens 

Aantal te 
verwerven 
percelen, hun 
functie en 
oppervlakte 

Aantal en 
oppervlakte 

Gebruikskwaliteit 

Ruimtelijke 
hinderaspecten 

Licht-, schaduw- en 
visuele hinder 

Expertenoordeel Hindercreatie voor 
aangrenzende 
gebruikers 

Omvang en 
hoedanigheid 
van 
gehinderden. 

Overlast Risico op overlast en 
genomen 
maatregelen 

Expertenoordeel - - 

Interne organisatie en 
bereikbaarheid 

Logica functionele 
relaties en ligging en 
afstemming 
bereikbaarheid 

Expertenoordeel   

Gebruikscomfort Doelgroep versus 
ondersteunende 
voorzieningen  

Expertenoordeel   

Ruimtebeleving 

Leesbaarheid van de 
ruimte 

Doelgroep versus 
duidelijke routes 

Expertenoordeel - - 

Veiligheidsbeleving Zichtbare 
aanwezigheid / 
contactmogelijkhe-
den van anderen op 
de site tijdens de 
duur van het 
gebruik 

Expertenoordeel - - 

De beoordeling gebeurt op basis van een zevendelige schaal: 

 0: neutraal of geen effect 

 + / - : beperkt positief of negatief effect 

 ++ / -- : positief of negatief effect 

 +++ / --- aanzienlijk positief of aanzienlijk negatief effect 

De effectenbeoordelingen in de discipline mens – ruimtelijke aspecten zijn 
expertenbeoordelingen, waar mogelijk onderbouwd met kwantitatieve gegevens. Daarbij 
staat de afstemming of inpasbaarheid in de bestaande en beoogde ruimtelijke omgeving 
voorop.  

Er zijn geen eenduidige parameters, de ruimtelijke omgeving en het ruimtelijk voorkomen 
van de site en zijn omgeving zijn bepalend en altijd uniek. Voor de beoordeling wordt 
beroep gedaan op de in het richtlijnboek “stadsontwikkeling en recreatie” beschreven 
significatiekaders in het hoofdstuk analysemethoden en voorstellingswijzen. Zoals in dit 
richtlijnenboek beschreven is, bestaan er geen wettelijke of beleidsmatig vastgelegde 
criteriasets of standaardnormeringen met betrekking tot de ruimtelijke aspecten van 
recreatieve voorzieningen, maar dienen deze te worden afgewogen in relatie met de 
specifieke ruimtelijke context. Alle beoordelingen zijn bijgevolg ook expertenbeoordelingen, 
waar mogelijk onderbouwd met kwantitatieve data.  
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De vooropgestelde locatie is gelegen binnen de afbakening van het Vlaams Strategisch 
Gebied rond Brussel. Het projectgebied kan beschouwd worden als grootstedelijk gebied, 
waarvoor vanuit het ruimtelijk beleid een hoge gebruiksintensiteit en de concentratie van 
publieksintensieve activiteiten voorop gesteld wordt. Dit in samenhang met mogelijke 
overige stedelijke functies, zoals wonen, recreatie, handel en stedelijke bedrijvigheid196. Deze 
samenhang betekent dan ook dat er grenzen zijn aan de gebruiksintensiteit: een te grote 
intensiteit kan leiden tot het verdrukken of afnemen van de andere (gewenste) functies. Zo 
zal bijv. de woonfunctie niet gebaat zijn met een te hoog gebruik.  

De beoordeling van de effecten zal op basis van dit aftoetsingskader gebeuren. Bij de 
beoordeling van de aanlegfase is de tijdelijkheid van de (meeste) effecten een belangrijke 
nuancerende factor.  

Bij het functioneel ruimtegebruik is een toename van terrein en vloeroppervlakte van 
stedelijke functies positief. Een toename van niet-benutte restruimtes of niet stedelijke 
functies zoals zware industrie zijn negatief. Naast de loutere oppervlaktegegevens wordt ook 
de functiemix in overweging genomen: een evenwichtige functiemenging waarbij er een 
divers publiek is, scoort beter dan een monofunctionele ontwikkeling die zich richt op een 
nichepubliek. De significantie wordt bepaald door de afstemming op de locatie en haar 
omgeving. Dit is dus project-specifiek en moet in relatie tot de omgevingskenmerken worden 
afgewogen. Zo is een te grote versterking van één stedelijke functie in een bepaalde 
omgeving niet altijd goed, omdat deze de overige functies kan verdringen, of net wel goed, 
als ze voor een grotere clustering zorgt.  

Bij de aanlegfase is een goede fasering, waarbij de bestaande functies gefaseerd uit gebruik 
genomen of vervangen worden, een belangrijk aspect. Met name de afstemming met de 
piekmomenten van het huidig gebruik zal hier erg belangrijk zijn. De uitgebruikname van 
een groot aandeel van de parking tijdens grote evenementen is bijv. negatief. 

Een hogere intensiteit van het ruimtegebruik is positief, maar binnen de grenzen van 
de draagkracht van de omgeving. Daarbij gaat het niet enkel om een hoge vloerindex, die 
duidt op een goede ruimtebenutting, maar ook om een intensief gebruik van de geboden 
infrastructuur. Zo is het dagelijks gebruik even belangrijk als het niet overschrijden van de 
ruimtelijke draagkracht op piekmomenten. Een toename van de vloeroppervlakte van 100% 
gespreid over verschillende gebruiksfuncties zou als aanzienlijk positief beschouwd kunnen 
worden als een bepaalde bovengrens, de ruimtelijke draagkracht, niet bereikt is. Daarbij 
moet wel aangestipt worden dat deze significantie erg project-specifiek is: als weinig 
ruimtegebruik, zoals hier, is een grote toename nodig voor een hoge score. Er is ook geen 
eenduidige parameter die bepaalt wanneer de ruimtelijke draagkracht overschreden is. Wel 
is duidelijk dat hoe groter de gebruiksintensiteit (waarvoor het aandeel vloeroppervlakte een 
indicatie is van de mogelijkheden) hoe groter het draagvlak moet zijn. Dat ruimtelijk 
draagvlak wordt bepaald door de omgevingskenmerken (stedelijk gebied) en is eveneens 
niet met een mathematische precisie meetbaar. Een hogere gebruiksintensiteit in gemengd 
stedelijk gebied is normaal een positief effect, in natuurgebied negatief: om onder meer 
nieuwe ruimteinnames in de open ruimte te beperken is een betere ruimtebenutting in 
stedelijke gebieden namelijk een van de principes van het ruimtelijk beleid zoals vastgelegd 
in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.  

De flexibiliteit van het ruimtegebruik is eveneens een belangrijk positief kenmerk van 
duurzaam ruimtegebruik maar kijkt net iets verder in de tijd: zijn er andere 

                                                
196  Niet al deze functies zijn effectief van toepassing op voorliggend project. 
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gebruiksmogelijkheden indien bepaalde voorziene functies om nu nog ongekende redenen 
niet ingevuld worden? Bijv. indien de vraag naar kantoren in het multifunctioneel complex 
kleiner is dan gedacht, of op termijn kleiner wordt, kan er dan een andere functie op die 
plaats worden ondergebracht? Aanzienlijk positief is een inrichting die nog alle toekomstige 
invullingen mogelijk maakt, wat de facto neerkomt op een tijdelijke of bijna niet-inrichting. 
Als positief wordt een situatie beschouwd waarbij de voorziene functies waarvan de 
marktvraag gevoelig is (commerciële functies zoals handel, kantoren, horeca…) onderling 
inwisselbaar zijn en ook een andere invulling kunnen krijgen. Beperkt positief is wanneer 
een klein aandeel van deze functies met een volatiele marktvraag een andere invulling 
kunnen krijgen. 

Medegebruik staat eveneens voor duurzaam flexibel ruimtegebruik maar dan door een 
betere benutting van de beschikbare ruimte en voorzieningen. Een groter medegebruik zoals 
gedeelde (fiets)parkings, perszalen waar ook andere dan voetbal-gerelateerde 
persconferenties plaatsvinden, publieke ruimte die ook voor omwonenden benut kan 
worden, … leidt tot positieve effecten.  

Wijzigingen in eigendomsstatuut zijn voor private personen vaak erg ingrijpend. 
Onteigening van de gezinswoning, of een tuindeel, is vaak erg ingrijpend voor de 
betrokkenen. Overdracht van onroerende goederen door bedrijven zoals ontwikkelaars, of 
door andere overheden, is minder ingrijpend. De emotionele betrokkenheid van de eigenaar 
met het goed ontbreekt er of is in mindere mate aanwezig. Het effect vindt plaats tijdens de 
aanlegfase, maar heeft een permanent karakter.  

Wijzigingen in het eigendomsstatuut zijn bijna altijd negatief voor de betrokkenen. Indien 
het een braakliggend terrein of een onroerend goed dat eigendom is van een overheid of 
een vennootschap waarbij er geen emotionele banden zijn met het eigendom, is dit meestal 
beperkt negatief. In het uitzonderlijke geval dat het een goed betreft dat verkrot is, of reeds 
te koop staat, kan dit even wel positief zijn voor de maatschappij en de eigenaars. Indien 
het een eigendom van privépersonen betreft die het goed zelf bewonen / gebruiken is dit 
beperkt negatief. Indien het om meerdere percelen gaat, die bebouwd zijn of een duidelijke 
functie hebben voor de eigenaar (bijv. landbouwpercelen), is de impact als aanzienlijk 
negatief te beschouwen. 

Een hogere gebruikskwaliteit van de aanwezige en geplande functies is uiteraard positief, 
een lagere negatief. Het aantal gebruikers dat getroffen wordt door deze wijzigingen en het 
type gebruikers (kwetsbare populatie of niet) bepaalt mee de significantie van het effect.  

Hindereffecten zullen verschillend zijn tijdens de aanleg- en exploitatiefase. Bij de 
beoordeling is de omvang van het aantal gehinderden, hun kwetsbaarheid of 
hindergevoeligheid, het tijdstip en de frequentie van de hinder belangrijk. De 
hindergevoeligheid van de school is bijv. erg groot op het gebied van verkeershinder tijdens 
het begin en het einde van de schooldagen, en onbestaand in het weekend. Schaduwhinder 
in private tuinen is vooral ’s avonds en in de late namiddag relevant, wanneer de bewoners 
het vaakst thuis zijn en van hun tuin genieten. Een afname van hinder is positief, een 
toename negatief. Dit is een kwalitatieve beoordeling, er zijn immers geen gegevens 
beschikbaar over bijv. het aantal aanwezigen per woning gedurende de dagperiode dat er 
hinder kan optreden. 

Overlastrisico is eveneens een effect met negatieve bijklank. Dit kan echter ook positief 
zijn indien er een afname van het overlastrisico is ten opzichte van de referentiesituatie. De 
beoordeling is eveneens kwalitatief. Een reële toename van overlast waarbij bestaande 
functies niet langer op een normale manier kunnen worden benut (en dat voorheen wel 
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konden) is aanzienlijk negatief. Een toename van het overlastrisico waarbij de functies in het 
gedrang kunnen komen gedurende langere terugkerende tijdspannes is beperkt negatief, 
net als een reële toename van overlast die de functies echter niet in het gedrang brengen. 
Het verplaatsen van eventuele bestaande overlast naar een locatie waar geen benadeelden 
zijn, is positief. De significantie wordt bepaald door de mate van de bestaande overlast. 

De interne organisatie of bereikbaarheid wordt beoordeeld op basis van 
expertenkennis. De logica van de ligging van de verschillende projectonderdelen en de 
functies in de omgeving ten opzichte van hun functionele relatie zijn bepalend. Bij de 
beoordeling van de bereikbaarheid wordt er rekening gehouden met de gewenste 
bereikbaarheid: soms is het net goed dat bepaalde projectonderdelen niet voor iedereen vlot 
toegankelijk zijn (bijv. VIP-parking). De significantie wordt bepaald door de verhouding 
tussen de goede ruimtelijke vertaling van functionele relaties en de ruimtelijke obstakels 
tussen de wenselijke functionele relaties. 

Bij het gebruikscomfort wordt bij de beoordeling eveneens rekening gehouden met het 
vooropgesteld gebruik en de vooropgestelde doelgroep. Een gebruik van het parkgebied 
door de omwonenden zal in comfort verhoogd worden door het plaatsen van zitbanken en 
kleine afvalemmers, voor het gebruik door een grote massa zullen locaties met 
afvalcontainers geschikter zijn. De significantie wordt beïnvloed door de comfortgraad voor 
de verschillende gebruikersgroepen. 

De leesbaarheid van de ruimte vertrekt eveneens vanuit het standpunt van de 
verschillende gebruikersgroepen. Daar waar het effect interne organisatie en bereikbaarheid 
op de aanwezigheid van de relaties focust, wordt hier gekeken of de materialisatie of 
vormgeving ertoe leidt dat de gebruikers dit zonder nadenken als logisch ervaren. Ook hier 
wordt de significantie beïnvloed door de graad van (on)leesbaarheid voor de verschillende 
gebruikersgroepen. 

Bij de beoordeling van de veiligheidsbeleving is het verwacht of gewenst gebruik en het 
tijdstip waarop dit plaatsvindt sterk bepalend voor de significantie. Oneigenlijk gebruik kan 
echter niet uitgesloten worden maar is ondergeschikt aan de veiligheidsbeleving van het 
vooropgesteld gebruik. 

8.5.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

8.5.3.1 Huidige situatie (Basistoestand 2015) 

Ruimtegebruik 

De huidige situatie voor de discipline Mens – Ruimtelijke aspecten is de toestand zoals ze in 
september 2015 vastgesteld kon worden op het terrein.  

Microschaal: het plangebied zelf 

In de huidige situatie is het functioneel ruimtegebruik hoofdzakelijk parking. Het 
projectgebied bestaat haast volledig uit een parking met een capaciteit van 10.000 wagens, 
verhard met asfalt en steenslag. Tussen de rijen werden er ook eikenbomen geplant in een 
regelmatig raster. De parking wordt gebruikt tijdens (grote) evenementen in Brussels Expo 
(zoals het Autosalon of Batibouw) en ook tijdens voetbalwedstrijden in het Koning 
Boudewijn stadion. Het gebied doet ook dienst als logistieke parking; tijdens evenementen 
op de Heizel parkeren de hiervoor gebruikte vrachtwagens eveneens op parking C. Verspreid 
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over het terrein bevinden zich ook acht hoge masten. Ze dienen voor de verlichting van de 
site en dragen ook gsm-antennes.  

In de noordoostelijke hoek van het terrein bevindt zich een overslagstation voor 
gasleidingen, de uiterste uithoek is een met kiezels verharde, ongebruikte ruimte. De site 
bevat eveneens een ongelijkgrondse verbinding met de Heizelpaleizen, die voetgangers over 
de Romeinse Steenweg leidt. De passerelle landt in het projectgebied en beschikt daar over 
een beperkte onthaalinfrastructuur.  

De site wordt begrensd door harde infrastructuren: de R0 in het noorden en op- en afritten 
langs de oost- en westkant. De zuidzijde wordt begrensd door de Romeinse Steenweg en de 
achtertuinen van enkele huizen langsheen deze straat. Deze negen woningen en twee 
restaurants die hier gevestigd zijn, beschikken allen over robuuste hagen langs de 
achterzijde, die inkijk van op de parking tegengaan. Verder is er ook nog een tankstation 
aanwezig in de meest zuidoostelijke hoek, ter hoogte van de Romeinse Steenweg. Langs de 
Verregatstraat is er een woningrij gelegen die momenteel uitkijkt op een groene afsluiting 
aan de overzijde van de straat.  

De gebruiksintensiteit van de parking is afhankelijk van de noodzaak voor parking door 
de aangrenzende functies. Ze wordt voornamelijk gebruikt door bezoekers van evenementen 
in Brussels Expo of het Koning Boudewijnstadion. Zoals hoger vermeld wordt ze soms ook 
gedeeltelijk als logistieke parking gebruikt voor de Heizelpaleizen. De parking wordt enkel 
opengesteld in functie van een evenement of activiteit. Op andere ogenblikken is de parking 
niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de parking 
wel betreden. 

De evenementen in Brussels Expo kennen een regelmatig, maar slechts uitzonderlijk 
hoogintensief verkeersgenererend karakter. De bezoekers maken gebruik van de passerelle 
over de Romeinse Steenweg om de expo te bereiken. De meeste evenementen en beurzen 
trekken immers een relatief beperkt aantal bezoekers, die meestal verspreid over de dag 
toekomen en weer vertrekken. Er zijn twee erg grote evenementen, waarbij het aantal 
bezoekers erg groot is: het Autosalon (tien dagen, eind januari) en Batibouw (elf dagen; 
eind februari - begin maart). Gedurende deze evenementen wordt de parking in het 
projectgebied dan ook erg intensief gebruikt, waarbij ze regelmatig vol komt te staan. Er is 
daarbij een zekere spreiding tussen vertrek- en aankomsturen. 

De voetbalwedstrijden in het Koning Boudewijnstadion vinden voornamelijk ’s avonds plaats, 
en slechts enkele keren per jaar. Daarnaast zijn er ook verschillende eenmalige en jaarlijkse 
evenementen: de memorial Van Damme, concerten, … Het gebruik van de parking (en alle 
ontsluitingsvormen) is dan wel erg intensief: het huidige stadion telt ongeveer 50.000 
plaatsen. Een groot gedeelte van de bezoekers komt met de wagen, die zo’n 4.000 
parkeerplaatsen op parking C gebruiken. Er is een duidelijke piek van aankomend en 
vertrekkend verkeer. De supporters begeven zich van de parking te voet naar het stadion, 
grotendeels via de uitgang tegenover de Magnolialaan. Voor meer informatie in verband met 
de concrete auto- en voetgangersstromen verwijzen we naar de discipline Mens – Mobiliteit. 

Het gebruik als logistieke parking is beperkt in ruimte en intensiteit. Er worden desgevallend 
vrachtwagens geparkeerd op een afzonderlijke bus- en vrachtwegenparking. 

Naast deze hoofdfunctie als parking kent het projectgebied ook soms gedeeltelijk 
medegebruik als evenemententerrein. Zo speelde de paardenshow Cavalia in mei en juni 
2014 25 voorstellingen op het terrein, zowel overdag als ’s avonds. Dergelijk medegebruik 
van de vaak beperkt benutte parkingruimte zorgt voor een hogere gebruikswaarde van het 
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gebied. Het aantal van dergelijke evenementen blijft echter uitzonderlijk. Er is geen 
medegebruik onder de vorm van buurtparkeren en dergelijke, gezien de parking niet continu 
toegankelijk is. 

Globaal kan er gesteld worden dat het functioneel gebruik parking is, maar dan met een lage 
continue gebruiksintensiteit, maar indien in gebruik is dit mogelijk wel erg intensief.  

Mesoschaal: de nabije omgeving 

In de omgeving van de site komen meer gevarieerde functies voor. Langs de oostelijke zijde 
van het terrein bevinden zich verschillende bedrijfsterreinen (met P&G als grootste 
gebruiker) en de woonwijk Treft met in totaal ongeveer 200 woningen, een mengeling van 
grondgebonden woningen met tuin en meergezinswoningen.  

Ten zuiden van de site ligt de Heizelvlakte, met daarop onder andere het Koning 
Boudewijnstadion, het Atomium en Oceade, een waterpretpark. Onmiddellijk grenzend aan 
de parking liggen de gebouwen (‘paleizen’) van Brussels Expo. De Heizelvlakte is een 
bovenlokale aantrekkingspool met de bundeling van deze recreatieve en toeristische 
voorzieningen in een parkomgeving. De terreinen op de Heizelvlakte beschikken over eigen 
parkings en worden ook met het openbaar vervoer (bus, tram, metro) ontsloten.  

Ten zuidoosten van de site (zowel ten noorden als ten zuiden van de Romeinse Steenweg) 
bevinden zich verschillende woonstraten met zowel appartementen als rijwoningen en 
vrijstaande woningen. In het Brusselse gedeelte van deze wijk (ten zuiden van de Romeinse 
Steenweg) zijn er ook enkele scholen gevestigd: een secundaire school (Regina 
Pacisinstituut) en twee basisscholen (Kleuterschool Kristus Koning-Assumpta en Ecole 
primaire des Magnolias).  

Langs de noordkant grenst het terrein aan de R0. Aan de overzijde hiervan bevindt zich een 
gevarieerd open landschap, gedomineerd door landbouw, maar met verschillende verspreid 
liggende bossen en bosjes, voornamelijk vlak langs de Maalbeek. Iets verder ligt het 
kasteelpark van Bever. De R0 en de huidige parking liggen, vanaf de Timmermansstraat 
bekeken, gedeeltelijk verscholen achter een heuvelrug.  

Gebruikskwaliteit 

Het huidige gebruik van de site is zoals beschreven bij het ruimtegebruik tweeledig: ofwel 
geen gebruik, ofwel een gebruik dat erg intensief kan zijn. Vooral het intensieve gebruik 
veroorzaakt hinder voor de omgeving.  

Zeker tijdens de grote evenementen (voetbalwedstrijden en de grote beurzen in Brussels 
Expo) blijken de grote toekomende en vertrekkende stromen auto’s voor 
afwikkelingsproblemen te zorgen op de Brusselse Ring en de A12. Mede hierdoor, en zeker 
bij (dreigende) capaciteitsproblemen op de parking zelf, krijgt de gehele omgeving ook af te 
rekenen met sluipverkeer en een grote parkeerdruk. De automobilisten zoeken immers naar 
andere routes om de parking te bereiken of andere (gratis) plaatsen om hun voertuig te 
stallen. In verschillende straten zijn circulatiemaatregelen genomen om dit tegen te gaan197, 
maar dit is zeker geen sluitende oplossing. Om sluipverkeer tegen te gaan, worden straten 
in de omgeving afgesloten, wat eveneens voor hinder zorgt bij de omwonenden. Ze kunnen 
immers hun woning niet meer (gemakkelijk) bereiken per wagen. Deze elementen zijn 
hinderlijk voor de omwonenden: er is veel verkeer met alle bijhorende verkeershinder, 
                                                
197  Deze zijn gedetailleerd besproken in de discipline mobiliteit 
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verkeerslawaai, moeilijke bereikbaarheid, geen parkeerplaats voor hen, … Deze 
bereikbaarheidsproblemen beperken zich niet tot de onmiddellijke omgeving maar tot het 
volledige stadsdeel. De gebruikskwaliteit van de aangrenzende woonfuncties wordt dan ook 
negatief beïnvloed door deze verkeershinder.  

Er kan aangenomen worden dat de bedrijven die zich in de omgeving bevinden iets minder 
deze hinder ervaren. De kantooruren vallen immers meestal niet samen met de pieken in 
gebruiksintensiteit van de parking, die vaak in het weekend (beurzen) of ’s avonds 
(voetbalwedstrijden, concerten, …) zijn, de bedrijven beschikken over eigen parkings… 
Tijdens de grote beurzen zoals het Autosalon of Batibouw kan de bereikbaarheid tijdens de 
kantooruren wel tijdelijk in het gedrang komen. Net zoals bij de woonfunctie beperkt deze 
zich niet tot de bedrijven in de onmiddellijke omgeving, maar wordt de bereikbaarheid van 
een ruimer stadsdeel bemoeilijkt. 

Bij voetbalwedstrijden in het Koning Boudewijnstadion worden de supporters die parkeren 
op Parking C via de Magnolialaan naar het stadion geleid. De grote massa supporters 
produceert ook heel wat geluid (gezang, geroep,...) en andere vormen van overlast 
(zwerfvuil, wildplassen, …) zijn niet uit te sluiten wanneer ze zich van en naar het stadion 
door de woonwijk verplaatsen. Ook kunnen de luidruchtige groepen supporters als 
bedreigend ervaren worden door de buurtbewoners en andere passanten. Dit overlastrisico 
is het sterkst langs de route tussen de parking en het stadion (Magnolialaan – Houba de 
Strooperlaan), maar komt ook voor in de aangrenzende straten (Verregatstraat, 
Verregatpark, Romeinse Steenweg, …) en tussen de andere locaties waar geparkeerd wordt 
en het Koning Boudewijnstadion. Aangezien enkel de voetbalwedstrijden van de nationale 
ploeg en de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion gespeeld worden, blijft deze hinder 
echter beperkt tot enkele keren per jaar.  

Het parkeergebeuren kan potentieel ook lichthinder teweegbrengen voor de aangrenzende 
functies. Gezien de dense groene buffers en afsluitingen wordt de lichthinder afkomstig van 
de auto’s zelf niet als significant beschouwd. Er kan wel een zekere vorm van lichthinder zijn 
door de aanwezige hoge verlichtingspunten. Door de afstand tot de woningen en 
tussenliggende dichte groenbuffers wordt deze lichthinder niet als dusdanig ervaren door de 
omwonenden. 

Met betrekking tot de gebruikskwaliteit van het parkeren zelf is een goede verlichting dan 
weer een pluspunt.  

Het comfortniveau is voor de parkinggebruikers erg minimaal: een gravelverharding, 
betonnen stootranden en afscheidingen, barelen in de uithoeken, kleine paaltjes met 
rijaanduidingen, geen oversteekplaatsen of voetpaden, hier en daar een afvalbak, … .  

Voorgaande kenmerken met betrekking tot de gebruikskwaliteit vinden enkel plaats tijdens 
het gebruik als parking. Op de ogenblikken dat de parking niet of in beperkte mate gebruikt 
wordt, kan de gebruikskwaliteit sterk beïnvloed worden door een sociaal 
onveiligheidsgevoel. De grote open vlakte, omboord door enkele massieve levende 
tuinafsluitingen, wekt de indruk van een geïsoleerd ‘niemandsland’ te zijn waar niemand op 
uitkijkt, en de sociale controle haast volledig ontbreekt. Dit is niet bevorderlijk voor het 
welbehagen van de gebruiker: men zal automatisch een grote afstand houden tot die ene 
andere geparkeerde auto op de parking of die andere aanwezige persoon en proberen zo 
snel mogelijk het terrein te verlaten... Ook het algemene voorkomen van het terrein, een 
kale onaantrekkelijk overkomende vlakte met grote delen in gravelverharding, draagt hiertoe 
bij. 
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Ongeacht de mate van gebruik kan er schaduwhinder zijn. Aangezien de site op dit ogenblik 
bestaat uit een open vlakte zonder opgaande elementen, op erg ver uit elkaar staande 
bomen na, is er geen sprake van schaduwhinder op de omgeving.  

Ruimtebeleving 

Zoals hoger aangehaald, is het terrein momenteel een weinig gedefinieerde vlakte. Dit komt 
de leesbaarheid van het gebied niet ten goede. De leesbaarheid van een gebied is minder 
van tel voor dagelijkse gebruikers, die immers al snel door gebiedskennis toch de juiste 
beslissingen kunnen nemen. Gezien het huidige gebruik van de site echter vooral op 
incidentele gebruikers mikt (bezoekers van grote evenementen die niet frequent 
plaatsvinden), is dit gebrek aan leesbaarheid een probleem. Zeker bij grote drukte wordt de 
leesbaarheid nog beperkt door de aanwezigheid van zowel geparkeerde auto’s (die de 
zichtlijnen beperken en er vaak allemaal eender uitzien) als grote stromen wagens (die voor 
een chaotische situatie kunnen zorgen). Ook het ontbreken van voetgangersbegeleiding 
(oversteekplaatsen en voetgangersstroken) zorgt voor onduidelijkheid over waar iedereen 
zijn plaats is en hoe men zich moet gedragen. 

De situatie is nog relatief duidelijk bij het vullen van de parking voor voetbalwedstrijden, 
aangezien grote stromen supporters dan op korte termijn toekomen en de parking relatief 
systematisch opvullen. Voor activiteiten in Brussels Expo is dit echter veel minder het geval, 
en het ontbreken van oriëntatiepunten zorgt eveneens voor problemen bij het terugvinden 
van de eigen wagen. Soms is de locatie van een net iets groter voertuig of opvallend 
gekleurde wagen een grote hulp, gesteld dat deze nog aanwezig is bij het vertrek. 

Vanuit de omgeving is de site weinig beleefbaar. Ze bevindt zich enkele meters hoger dan 
de Romeinse Steenweg en is er grotendeels van afgeschermd door de woningen langsheen 
de steenweg. Vanop het kruispunt met de Magnolialaan en de op- en afrit van de R0 is enkel 
een vage, weinig gedefinieerde ruimte te zien waarop verschillende infrastructuren 
(slagbomen, verlichtingsmasten,…) verspreid staan.  

Morfologisch sluit de erg grove korrel van de lege parking enigszins aan bij de 
grootschaligheid van de expohallen aan de overkant van de Romeinse Steenweg, al vormt 
de huidige leegte er eerder de antithese van. Ook zijn de grootschalige gebouwen in de 
omgeving ingebed in een groene parkstructuur, terwijl de projectzone dit zeker niet is. 
Brussels Expo sluit vervolgens nog zuidelijker aan bij de grootschaligheid van de 
Heizelvlakte. Deze samenhang met andere grootschalige elementen valt op het terrein 
echter niet waar te nemen, dit door de aanwezigheid van de massieve maar kleinschalige 
geïsoleerde woningrij tussen de parking en de expohallen. Ook de aangrenzende gebieden 
aan oostelijke en westelijke zijde bestaan uit kleinere perceeloppervlaktes en gebouwen en 
hebben geen relatie met de projectsite.  

8.5.3.2 Referentiesituatie 1 – 2020  

Voor wat betreft de discipline Mens – Ruimtelijke aspecten kan de referentiesituatie 1 – 2020 
bijna gelijkgesteld worden met de huidige situatie zoals ze zich op het terrein manifesteert. 
In deze referentiesituatie zijn geen ruimtelijk significante ontwikkelingen gepland. Er wordt 
aangenomen dat de aanpassingen van de R0 geen ruimtelijke impact hebben ter hoogte van 
het projectgebied, aangezien de R0 hier reeds over een hoofd- en een zijrijbaan beschikt en 
dan ook niet significant buiten zijn huidige wegzate zal ontwikkeld worden. Wel kan er door 
de aanleg van de verbindingsweg naar de Heizelpaleizen een toename zijn van het gebruik 
van de vrachtwagenparking. Dit kan ook voor en ander ruimtebeleving zorgen. De toename 
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van het gebruik zal echter niet per se leiden tot een verhoogde aanwezigheid van personen, 
noch tot wijzigingen inzake het sociaal veiligheidsgevoel in het projectgebied.  

In de omgeving van het projectgebied zal de herinrichting van het Verregatpark leiden tot 
een meer kwaliteitsvolle leefomgeving voor de aangrenzende bewoners. De parkstructuur 
waarin de verschillende gebouwen op de Heizelvlakte zich bevinden wordt daardoor 
versterkt, en mogelijk kan de herinrichting ook leiden tot een daling van het overlastrisico. 
Er kan aangenomen worden dat de supportersstroom tussen het Boudewijnstadion en de 
parking C doorheen een aangepaste omgeving zal verlopen. 

8.5.3.3 Referentiesituatie 2 – NEO  

In het scenario waarbij NEO, de herontwikkeling van de Heizelvlakte ten zuiden van Brussels 
Expo, uitgevoerd wordt, wijzigt de situatie in het plangebied niet fundamenteel. De parking 
zal grotendeels blijven bestaan in zijn huidige vorm. Wel zal er in de zuidwestelijke hoek, 
waar de op- en de afrit naar de R0 zich bevinden, bijkomende weginfrastructuur voorzien 
worden. Er is immers een ontsluiting van NEO via de site voorzien, zodat de bezoekers ervan 
niet over het onderliggende wegennet hoeven te rijden. In het projectgebied is een 
aansluiting voorzien van de op- en afrit met de Romeinsensteenweg en een nieuw aan te 
leggen verbindingsweg naar het zuiden die de Romeinse Steenweg kruist als tunnel. 

De aansluiting van deze nieuwe verbindingsweg op de parking en de op- en afritten gebeurt 
via een rotonde in het projectgebied en betekent dus een (beperkte) wijziging ten opzichte 
van de huidige toestand. De verbindingsweg daalt richting NEO, zodat de Romeinse 
Steenweg ongelijkgronds gekruist wordt.  

De impact op het projectgebied blijft functioneel grotendeels beperkt tot de ruimte-inname 
ter hoogte van de nieuwe rotonde en voor de ontsluitingsweg zelf. Wel trekt de nieuwe 
ontsluitingsweg op deze manier meer verkeer naar de parking. Dit is niet noodzakelijk een 
louter positieve evolutie: enerzijds wordt het gebied meer gebruikt, wat beter is, maar de 
negatieve gebruikskwaliteiten komen sterker naar voor. Bepaalde aspecten zoals het sociaal 
onveiligheidsgevoel (desolate vlakte, weinig leesbaar, gebrek aan sociale controle) zullen 
door het beperkte meergebruik niet worden opgelost maar net door meer mensen ervaren 
worden. De aanwezigheid van doorgaand verkeer langsheen de site leidt ook niet tot een 
groter veiligheidsgevoel. De personen in hun voertuigen op de verbindingsweg zijn immers 
niet aanspreekbaar of bereikbaar.  

Ook voorziet het Masterplan NEO in een nog grotere samenhang door een verdere 
uitwerking van de reeds aanwezige groen- en parkstructuur op de integrale Heizelvlakte. Dit 
creëert een kwalitatievere morfologische beleving van de omgeving, maar ook samenhang 
tussen de verschillende voorzieningen. 

8.5.3.4 Referentiesituatie 3 – Uitbouw openbaar vervoer  

Een betere uitbouw van het openbaar vervoer, met name de aanleg van een sneltramlijn 
langs de A12 in het kader van het Brabantnet, leidt tot een betere ontsluiting van de site 
maar zal het huidig gebruik als parking niet wijzigen.  
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8.5.4 Beschrijving van de milieueffecten 

8.5.4.1 Aanlegfase 

8.5.4.1.1 Basisalternatief 

Ruimtegebruik 

Tijdens de aanlegfase zal het functioneel ruimtegebruik in het projectgebied reeds 
significant wijzigen: door de graafwerkzaamheden voor met name de nieuwe parking onder 
het multifunctioneel complex zal het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor evenementen 
tijdelijk aanzienlijk afnemen. Door een gefaseerde aanleg van de parking wordt echter 
steeds een minimumcapaciteit van 4.000 parkeerplaatsen gegarandeerd op het terrein, wat 
voor de meeste evenementen voldoende is. Tijdens grote evenementen (Autosalon, 
Batibouw) worden 7.000 parkeerplaatsen gegarandeerd. De eerste fase, wanneer een eerste 
deel van de parking gebruiksklaar is, zijn er slechts 4.000 parkings beschikbaar. Dit 
bemoeilijkt op deze momenten het parkeren tijdens voetbalwedstrijden van de nationale 
ploeg in het Koning Boudewijnstadion. De hinder is relatief beperkt aangezien deze periode 
overlapt met de voorbereiding op en het eigenlijke Europees Kampioenschap, wanneer er 
geen thuismatchen afgewerkt dienen te worden. Als rekening gehouden wordt met 
voorgaande elementen is er dus enkel op een beperkt aantal ogenblikken beperkte ruimte 
op de site zelf beschikbaar. De impact wordt negatief (-2) beoordeeld in het projectgebied. 

De intensiteit van het ruimtegebruik zal sterk wijzigen: de werkzaamheden zullen voor 
een grotere en constante activiteit zorgen op de site, naast het occasioneel gebruik van de 
parking die als dusdanig beschikbaar blijft. Afhankelijk van de werffase zal dit intensievere 
constante gebruik zich verplaatsen over de site. Ook zal het occasioneel gebruik van de 
parking op piekmomenten, ondanks het behoud van de capaciteit, leiden tot een groter 
aandeel zoekverkeer en dergelijke in de omgeving. Niet voor iedere gebruiker zal immers 
duidelijk zijn waar er kan geparkeerd worden, de looproutes zullen mogelijk anders zijn… . 
In het projectgebied is dit eerder positief, maar aangezien deze toename in intensiteit vooral 
als negatief zal ervaren worden in het aangrenzende woonweefsel (mogelijk te intensief) 
wordt dit beperkt negatief (-1) beoordeeld. 

De flexibiliteit van het ruimtegebruik zal beperkt zijn. De verschillende werffases, het 
aangepast gebruik van de parking, zal er toe leiden dat andere vormen van ruimtegebruik 
vermoedelijk niet meer mogelijk zijn. Gezien de beperkte mate waarin hier gebruik van 
gemaakt werd is dit een beperkte negatieve impact (-1) ten opzichte van de 
referentiesituatie. 

Voor de realisatie van het project zijn geen wijzigingen in eigendomsstatuut ten 
aanzien van derden nodig. Alle betrokken percelen maken reeds deel uit van parking C. Het 
effect wordt dan ook neutraal (0) beoordeeld. 

Gebruikskwaliteit 

De werken brengen ontegensprekelijk hinder met zich mee, op verschillende vlakken. Naast 
de in de overige disciplines (mobiliteit, lucht, geluid, … ) besproken hindervormen zijn er ook 
louter ruimtelijke hinderaspecten.  

Een bouwwerf brengt een zekere visuele hinder met zich mee: voor de modale passant en 
gebruiker van de parkings ziet een werf er meestal erg chaotisch uit. Door de geplande 
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topografie van het terrein, met verhogingen van het maaiveldniveau tot 7 m, kan verwacht 
worden dat de werken vanop de R0 en vanaf de aangrenzende tuinen erg zichtbaar zullen 
zijn. Grote kranen en de nabije gebouwconstructies en dergelijke zullen zichtbaar zijn vanuit 
de tuinen. Ook zullen deze leiden tot inkijk in de tuinen door arbeiders die zich op een 
zekere hoogte, met name het nieuwe maaiveldniveau of hoger bevinden.  

Er wordt geen directe schaduwhinder verwacht. De tuinen bevinden zich immers op enige 
afstand of aan de zuidzijde (eventueel hogere elementen op de parking bevinden zich dus 
ten noorden van de tuinen en zullen nooit schaduw afwerpen). 

Omwille van de inkijk wordt de hinder negatief (-2) beoordeeld.  

Gezien er geen massa-evenementen gepland zijn tijdens de aanlegfase wordt er in die 
periode ook geen wijziging aan het overlastrisico verwacht dat gepaard gaat met die massa-
evenementen. Het effect wordt neutraal (0) beoordeeld. 

De bereikbaarheid van de gegarandeerde parkings, zowel op het terrein zelf als in de 
omgeving, is een belangrijk aandachtspunt. In de voorliggende planning wordt eerst de 
nieuwe parking gebouwd en vervolgens pas het multifunctioneel complex. Hierdoor kan in 
eerste instantie nog parkeergelegenheid voorzien worden in de aan de op- en afrit 
grenzende zone, wat de bereikbaarheid van de parkings ten goede komt. In volgende fases, 
wanneer delen van de nieuwe parking ter beschikking komen, worden tijdelijke ontsluitingen 
voorzien voor deze, zowel voor auto- als voor voetgangersverkeer. Wellicht wordt deze 
beperkt doordat er verschillende routes doorheen of omheen werfzones lopen. Anderzijds 
moeten ook de tijdelijke parkings goed bereikbaar zijn. Desalniettemin zal de bereikbaarheid 
er door het gebruik te maken van verschillende parkeerlocaties niet op vooruitgaan, zowel 
voor de omwonenden als voor de bezoekers van het evenement. Het effect wordt beperkt 
negatief (-1) beoordeeld.  

We gaan er van uit dat het gebruikscomfort niet wijzigt op de bestaande parkings die in 
gebruik blijven in de eerste werffases. Er kan aangenomen worden dat het gebruik van de 
nieuwe parkingdelen, in de latere werffases, enerzijds comfortabeler zal zijn (volledige 
verharding, beter uitgerust,…) maar dat anderzijds de afwerking mogelijk nog niet volledig is 
gebeurd. Het gebruikscomfort van tijdelijke wegenis, tijdelijke looproutes door de werfzones 
zal mogelijk wel heel wat lager liggen dan het huidige: onverharde delen, tijdelijke 
verhardingen en dergelijke zijn niet uit te sluiten. Het effect wordt dan ook negatief (-2) 
beoordeeld.  

Ruimtebeleving 

De leesbaarheid voor de gebruikers van de parking zal tijdens de werffases afnemen, 
gezien het gebied door de grote werkzaamheden weinig overzichtelijk zal worden, er 
tijdelijke verkeersituaties en looproutes ontstaan, … .  

Voor de buurt omheen het projectgebied zal de transformatie van een haast niet-aanwezig 
restgebied tot een prominente blikvanger voor de gehele omgeving een grote verandering 
betekenen. Tijdens de werffase kan, voor zover de werf beleefbaar is (langs de oostelijke 
kant van de Romeinse Steenweg), zowel gewag gemaakt worden van het creëren van een 
rommelig, druk en weinig leesbaar gebied als van een dynamische ontwikkeling die voor 
geïnteresseerden de groei van een nieuw en prestigieus project uitbeeldt.  

Het effect wordt negatief (-2) beoordeeld omwille van de verminderde leesbaarheid voor de 
gebruikers van de parking. 
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De wijziging naar een onoverzichtelijke ruimte die steeds in verandering is leidt ook tot een 
verminderd sociaal veiligheidsgevoel. Gebruikers weten niet wat waar is, wat te verwachten 
langs een tijdelijke looproute doorheen de werf, die waarschijnlijk zal afgeschermd worden 
met schermen zodat men een doolhofervaring heeft. Er kan echter aangenomen worden dat 
individueel gebruik beperkt zal zijn tijdens de werffase, maar niet uitgesloten. Het effect 
wordt negatief (-2) beoordeeld.  

8.5.4.1.2 Uitvoeringsalternatieven 

De effecten op mens – ruimtelijke aspecten zijn bij de verschillende uitvoeringsalternatieven 
gelijklopend met deze in het basisalternatief.  

8.5.4.2 Exploitatiefase 

8.5.4.2.1 Basisalternatief 

Ruimtegebruik 

Het functioneel ruimtegebruik op de site neemt sterk toe. We bekijken enerzijds het 
ruimtegebruik op maaiveldniveau, alsook het ruimtegebruik per vloeroppervlakte. 

Op het nieuwe maaiveldniveau, dat in het projectgebied geraamd wordt op 30,02198 ha, 
wordt de parking vervangen door een multifunctioneel complex met stadion en een campus 
in een publiek toegankelijk park met paviljoen.  

Het nieuwe gebruik voor het gebied “Parking C” vormt een betere afstemming met de 
ligging in een stedelijk gebied, en zeker in relatie tot de andere grootschalige activiteiten op 
de Heizelvlakte. Ook sluit de aanleg in een toegankelijke parkstructuur beter aan op de 
aangrenzende Heizelvlakte en de open ruimte noordelijk van de R0. De Heizelpaleizen 
blijven evenwel een verharde strip waardoor er geen echte grote groene link is tussen de 
verschillende onderdelen op de Heizelvlakte. 

Weergegeven in oppervlaktes per functie hebben we te maken met een diverse mix die heel 
wat oppervlakte inneemt (zie de overzichtstabel in Bijlage 1). Dit zijn als het ware 
vloeroppervlaktes, met dat verschil dat hier ook de open ruimte, met name het park, 
nauwkeurig in beeld gebracht wordt. Wat opvalt, is dat bepaalde functies, zoals handel en 
wonen, die eigen zijn aan een stedelijk weefsel, ontbreken. Ook bij een grootschalige 
voorziening in de stad is de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid wooneenheden 
nochtans wenselijk om tot een optimale verweving te komen. Het ruimtegebruik in de 
omgeving (op- en afritten R0 e.a.) en bestaande voorzieningen die niet wijzigen (bermen, 
gasdistributiestation e.a.) zijn niet opgenomen in tabel. 

Het grootste aandeel oppervlakte is parking, met name bijna 40 %. De groene en verharde 
ruimtes, het park dus, nemen 1/6e van de oppervlakte in. Horeca en toeristische logies, 
nemen respectievelijk in het multifunctioneel complex en in de campus heel wat ruimte in, 
net als diensten. Bedrijven komen voor in de campus en het multifunctioneel complex, 
kantoren enkel in het multifunctioneel complex.  

                                                
198  Totale oppervlakte van het projectgebied, inclusief de delen die niet wijzigen zoals de randstroken, bermen, het 

gasdistributiestation, … 
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Het functioneel ruimtegebruik wordt positief (+2) beoordeeld. Het monofunctioneel gebruik 
wordt versterkt met een diverse stedelijke mix die aansluit op de andere grootschalige 
functies in de omgeving. Wel zou een zeker percentage wooneenheden voor een nog betere 
functiemix zorgen en een betere beoordeling krijgen.  

De intensiteit van het ruimtegebruik neemt sterk toe. Er zijn meer gebruiksfuncties die 
ook sterker gebruikt zullen worden, en dit niet enkel in functie van een evenement. De 
verschillende voorzieningen zullen op dagelijkse basis een gebruik hebben. Bij evenementen 
of voetbalwedstrijden in het multifunctioneel complex zal het gebruik tijdelijk erg intensief 
zijn, dit op de ganse site. In tegenstelling tot de huidige toestand zal dit piekgebruik zich 
sterker beperken tot de site. In de huidige toestand vindt er tijdens voetbalwedstrijden of 
andere evenementen in het Koning Boudewijnstation een sterk intensief gebruik plaats in de 
ganse omgeving van het huidig stadion en de parking C, de ruimte tussen beiden en hun 
omgeving. Wel zal het aantal wedstrijden toenemen.  

Het gebruik blijft echter tijdsgebonden. Er zijn mogelijk niet op ieder moment van de dag (in 
het weekend) en nacht aanwezigen op de site. Mogelijks is er ’s nacht een beperkt aantal 
aanwezigen in de campus, in de long-stayverblijven, maar er is geen duidelijkheid over het 
aantal en de juiste locatie.  

In cijfers uitgedrukt, leidt het bebouwd programma tot een totale V/T, een 
vloer199/terreinindex, van 2,98. Dit is een erg hoge bebouwingsdichtheid. Deze is in grote 
mate te wijten aan de ondergrondse parkeerlagen. Als enkel de vloeroppervlakte boven het 
(nieuwe) maaiveld in rekening wordt gebracht, en niet de ondergrondse parkings, is dit 
1,56. Ter vergelijking: op goed ontsloten locaties, zoals aan stedelijke stations, zijn V/T’s 
boven de 2 wenselijk (bv. gemengde ontwikkeling aan station Gent Sint-Pieters: V/T mag tot 
2,6 bedragen, exclusief ondergrondse parkeerlagen). Voor eengezinswoningen met kleine 
tuinen en een stedelijke dichtheid van 25wo/ha ligt de V/T tussen 1 en 1,5. Er kan dan ook 
besloten worden dat de V/T op deze locatie aanvaardbaar is.  

Deze toename van de intensiteit van het ruimtegebruik is positief. Het betreft immers een 
ligging in het stedelijk weefsel, waar een hoge gebruiksintensiteit is. Een V/T van 3 is wel 
hoog, ook voor stedelijke gebieden, maar aanvaardbaar op goed ontsloten locaties mits er 
voldoende buitenruimte is. In het gebied wordt wel heel wat parkruimte, die een 
tegengewicht biedt aan de hoge intensiteit, voorzien. Ook moet er rekening mee gehouden 
worden dat de parkeerfunctie erg ruimtebehoevend is en niet altijd in dezelfde mate 
intensief zal gebruikt worden. Het effect op de intensiteit van het ruimtegebruik wordt dan 
ook positief (+2) beoordeeld.  

Door de ontwikkeling van de site gaat er wel een mogelijkheid voor grootschalig flexibel 
ruimtegebruik verloren. Zo zal er geen grote ruimte meer zijn waar grote tijdelijke 
evenementen kunnen neerstrijken. Daartegenover staat dat er wel heel wat kleinschalige 
activiteiten kunnen plaatsvinden op de nieuwe site, en er ook basisvoorzieningen aanwezig 
zullen zijn voor dergelijk gebruik. Dit kan in het paviljoen, maar ook in het multifunctioneel 
complex en in de campus zal er een flexibel ruimtegebruik mogelijk zijn. De parking kan net 
zoals nu ingezet worden voor diverse functies in de omgeving.  

                                                
199  Dit betreft enkel de bebouwde vloeroppervlakte, niet de parkoppervlakte. 
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Bepaalde gebruiksvormen, zoals het gebruik van het nieuwe stadion voor atletiek, zijn niet 
mogelijk. Dit is een minpunt. In effect uitgedrukt ten opzichte van referentiesituatie 1 in het 
projectgebied wijzigt dit echter niets.200  

Door de betere uitrusting zal het flexibel ruimtegebruik op de site in realiteit toenemen. Het 
effect wordt positief (+2) beoordeeld.  

Tijdens de exploitatie zijn altijd wijziging in het eigendomsstatuut mogelijk, maar niet 
noodzakelijk. Het betreffen echter geen onteigeningen; Het effect wordt neutraal (0) 
beoordeeld. 

Gebruikskwaliteit 

De hinder voor de omwonenden en aangrenzende gebruikers wijzigt. Bij het dagelijks 
gebruik zal het visueel aspect in positieve zin wijzigen: een kale vlakte wordt ontwikkeld tot 
een groen park met multifunctioneel complex en een campus. Ook de gebruikers zullen de 
positieve impact van deze visuele verbetering ondervinden. Vanuit de open ruimte noordelijk 
van de R0, zal het complex vanop verschillende posities waarneembaar zijn. Afhankelijk van 
de positie zullen de hogere bouwlagen van het stadion en de campus zichtbaar zijn in de 
skyline. Zoals uit onderstaande visualisaties blijkt zijn deze bouwvolumes wel aanwezig maar 
niet visueel storend: het complex komt niet boven de bomenlaag uit, en vormt een 
aankondiging van de stad. Eventuele gevelverlichting kan vanuit de open ruimte wel als 
storend ervaren worden.  

 

Figuur 148 Visualisatie van het project 

Het nieuwe maaiveldniveau op de site zal zich plaatselijk tot zo’n 7 m boven het bestaande 
bevinden. Ook voorziet het project in opgaande groene randen en niet in uitnodigende open 

                                                
200  De toekomst van het Koning Boudewijnstadion maakt geen deel uit van het voorliggend project en kan dan ook 

niet meegenomen worden in de beoordeling. 
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randen, waardoor het gebied geslotener is en vanuit de directe omgeving minder 
toegankelijk wordt. Door het hogere nieuwe maaiveldniveau, afhankelijk van de 
positionering ten opzichte van de tuinen en de buffering, dit zowel aan de zijde van de 
Romeinse Steenweg en de woonwijk Treft, kan hierdoor inkijk ontstaan. Daar er op dit 
ogenblik geen duidelijkheid is hierover wordt dit worst case beoordeeld.  

Gezien de bebouwing zich ten noorden van tuinen of op enige afstand bevindt zal er geen of 
slechts beperkte schaduwhinder ontstaan voor de aangrenzende functies. De beperkte 
schaduwhinder kan optreden aan de achterzijde van de tuinen van Treft, dit ’s morgens in 
de winterse periodes (bij laagstaande zon). Dit is afhankelijk van de positie en hoogtes van 
het nieuwe maaiveld en / of de buffer: indien er een constructie van meer dan 7 m wordt 
opgericht op 15 m afstand of minder van de perceelsgrens, zal dit tot een beperkte schaduw 
leiden.  

Er zal verlichting op de site zijn in het multifunctioneel complex maar ook in het 
aangrenzend park. We nemen aan dat vooral de veldverlichting, die zich op een hoger punt 
bevindt en erg sterk is, mogelijk hinderlijk is voor de omgevingen. Deze veldverlichting is 
geïntegreerd in de bebouwing, en zal niet rechtstreeks buiten het stadion schijnen. Wel kan 
er een gloed boven het stadion ontstaan. De verlichting aan de buitenzijde van het 
multifunctioneel complex, gekleurde LED-verlichting, kan voor direct omwonenden eveneens 
als hinderlijk ervaren worden: een constante gekleurde gloed, zeker als deze knippert of 
vaak van kleur wijzigt, kan erg hinderlijk zijn voor wie zich in de directe nabijheid bevindt. 
Van op afstand zal deze verlichting echter net de leesbaarheid van de ruimte (zie verder) 
vergroten. Vanuit de open ruimte noordelijk van de R0 kan dit echter als erg hinderlijk 
ervaren worden. Het aantal aanwezige mensen die deze zullen ervaren is er echter beperkt. 

De ruimtelijke hinder wordt in zijn totaliteit aanzienlijk negatief (-3) beoordeeld. De visuele 
hinder neemt af, maar er ontstaat mogelijk een grote inkijk door het hogere schaalniveau. 
De lichthinder, die nadrukkelijker aanwezig kan zijn bij wijzigend licht, neemt toe.  

De overlast voor de buurt zal afnemen. De parking en de bestemming van evenementen 
bevinden zich immers dichter bij elkaar. Er zijn geen looproutes meer van grote groepen 
langs de Magnolialaan - Houba De Strooperlaan en aangrenzende woonstraten. Ook zorgt de 
grotere parkeercapaciteit en kleinere afstand tussen het multifunctioneel complex en de 
parking voor minder wildparkeren en dus ook minder overlast van kleine groepen supporters 
in de buurt van het Koning Boudewijnstadion. Wel wordt de looproute langsheen het 
Verregatpark nu een looproute tussen het multifunctioneel complex en het openbaar 
vervoersknooppunt. Het aantal passanten is er wel beperkter, maar door het grotere aantal 
voetbalwedstrijden kan eventuele overlast er op meerdere ogenblikken dan nu het geval is 
voorkomen. Het effect wordt beperkt positief (+1) beoordeeld.  

De interne organisatie (zowel parking als wegenis) is in de basisontsluiting, zoals 
beschreven bij de projectomschrijving, niet optimaal voor gemotoriseerd verkeer. Er zijn veel 
kruisende bewegingen bij de parkingontsluiting, doordat beide vertrekkende bewegingen 
gebruik maken van dezelfde uitritten en wegenis tot de opsplitsing tussen de oprit op de 
binnen- en buitenring 

Er kan aangenomen worden dat de verschillende parkinguitgangen en stadiontoegangen een 
optimale organisatie en scheiding van het langzaam verkeer en het stadionpubliek toelaten. 
Ook laten deze controle toe van de bezoekers. De langzaam verkeersverbinding met de 
Heizelpaleizen, over de Romeinse Steenweg, blijft behouden. Er kan aangenomen worden 
dat de bereikbaarheid voor de aangrenzende gebruikers niet opmerkelijk wijzigt. Er zal altijd 
een verminderde bereikbaarheid zijn tijdens topevenementen door filevorming in de 
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nabijheid, alsook zal zoekend parkeerverkeer niet uitgesloten kunnen worden. Mogelijk 
vermindert wel het aantal straten dat om veiligheidsredenen moet afgesloten worden. Dit 
kan echter niet met zekerheid gesteld worden. Omwille van niet optimale organisatie op de 
site zelf voor het gemotoriseerd verkeer wordt dit effect negatief (-2) beoordeeld.  

Het gebruikscomfort, dat in de referentiesituatie erg minimaal is, neemt sterk toe door 
een gerichte aanleg. De verhardingen zullen geschikter zijn voor alle gebruikers, ook voor 
mindervaliden en rolstoelgebruikers die op de huidige site door weinig comfortabele 
steenslagverharding moeten rijden. In het ontwerp wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 
hellingen om niveauverschillen te overwinnen. Het is niet duidelijk of de hellingspercentages 
en lengtes voldoen aan de comforteisen voor rolstoelgebruikers.  

Naast de comfortabelere verhardingen kan ook aangenomen worden dat bij de parkaanleg 
aandacht zal zijn voor bijkomende comfortaspecten zoals parkmeubilair (zitbanken, 
afvalemmers, aangepaste verlichting, duidelijke signalisatie…) die het comfort van het 
gebruik zullen verhogen.  

Het effect op het gebruikscomfort wordt aanzienlijk positief (+3) ingeschat.  

Ruimtebeleving 

De leesbaarheid van de site neemt toe, maar ook het belang van de leesbaarheid neemt 
toe daar er heel wat meer gebruikers zullen zijn. Op een groter schaalniveau zorgen de twee 
grote bouwvolumes ervoor dat de site en zijn functie al van op enige afstand zichtbaar zijn. 
Op de site zelf zullen deze ook prominent aanwezig zijn, maar zal bijkomende begeleiding 
van de gebruikers wenselijk zijn. Oriëntatie in ondergrondse parkings is (zeker voor 
voetgangers) niet altijd even gemakkelijk, maar met een goede signalisatie kan dit 
opgevangen worden. Alleszins is dit een aandachtspunt. In dit geval zijn er ook verschillende 
opties voor het gemotoriseerd verkeer dat de site verlaat: de ring richting Vilvoorde / 
Antwerpen of richting Groot-Bijgaarden / Gent. De leesbaarheid wordt dan ook beperkt 
negatief (-1) gescoord. 

De ruimtelijke aspecten die het sociale veiligheidsgevoel beïnvloeden, wijzigen. Er zullen 
meer gebruikers aanwezig zijn op de site tijdens de dag, die voor elkaar zichtbaar en 
aanspreekbaar zullen zijn. Er kan echter aangenomen worden dat er ’s nachts bijna geen 
gebruik of sociale controle door aanwezigen zal zijn – er is immers geen bewoning op de 
site, en er is onvoldoende duidelijkheid over de locatie, omvang en bezettingsgraad van de 
long-stay verblijven om met zekerheid te stelen dat deze voor een merkbare aanwezigheid 
zullen zorgen. Het is dus niet duidelijk of er ’s avonds veel aanwezigheid zal zijn. Ten 
opzichte van de bestaande toestand zal er echter een grote vooruitgang zijn. Op het 
maaiveldniveau is er dus een grotere menselijke aanwezigheid en andere vormen van 
controle waardoor het veiligheidsgevoel sterk zal toenemen. In het parkeergebouw is er 
naast aanwezigheid van andere gebruikers ook controle vanuit het beheer mogelijk. 
Specifieke sociale onveiligheidsgevoelens die kunnen voorkomen in parkeergebouwen zijn 
vaak te wijten aan leegstand, gebrek aan controle, gebrek aan onderhoud, of de organisatie 
in de parking zelf (niet zichtbare of overal dichtbij gelegen uitgangen). Ook kan de 
betrokkenheid van de gebruikers een groot verschil maken: beschouwen de gebruikers het 
als hun parking, of als een parking die ze toevallig gebruiken? Er kan aangenomen worden 
dat er verschillende gebruikers zullen zijn die werken in de campus of het multifunctioneel 
complex en het als hun parking zullen beschouwen en zich er dan ook mee verantwoordelijk 
zullen voor voelen, problemen zullen melden, etc… . Dit is bij publieke parkings bij stations 
bv. niet het geval, waardoor overlast en het sociaal onveiligheidsgevoel sneller kan 
escaleren. 
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We nemen dus aan dat dit parkeergebouw goed gebruikt zal worden, gezien de aanwezige 
functies, en er ook controle en onderhoud vanuit het beheer zal zijn. Het effect wordt 
positief beoordeeld (+2).  

8.5.4.2.2 Ontsluitingsalternatieven OA1 en OA2 

Beide ontsluitingsalternatieven zullen een ander effect creëren op de interne organisatie 
en de bereikbaarheid. Zoals beschreven bij de projectomschrijving zorgt de aangepaste 
ontsluiting voor een betere interne organisatie van de gemotoriseerde verkeerstromen van 
en naar de parking. Het effect wordt dan ook neutraal (0) beoordeeld.  

De overige effecten wijzigen niet ten opzichte van het basisalternatief. 

8.5.4.2.3 Ontsluitingsalternatief met Tuinbrug (OA3) 

De Tuinbrug zorgt voor een betere ontsluiting naar het openbaar vervoer en van het NEO 
project en heeft dan ook voornamelijk voor dat project positieve effecten.  

In zake het ruimtegebruik zullen de bestaande vrijstaande gebouwen gerelateerd aan de 
Heizelpaleizen verdwijnen bij de aanleg van de Tuinbrug.  

Inzake gebruikskwaliteit kan ter hoogte van de Verregatstraat de wijziging van de visuele 
aspecten nog niet ingeschat worden. Deze is afhankelijk van de juiste positie en inkleding 
van de Tuinbrug. Het huidig uitzicht, met een groene afsluiting en meerdere grote bomen, 
heeft echter heel wat kwaliteiten en kan voor de bewoners moeilijk positiever worden (wel 
evenwaardig indien oordeelkundig ontworpen). 

Doordat de supportersstroom die gebruik maakt van het openbaar vervoer gebruik zal 
maken van de brug en niet van de voetpaden onmiddellijk langs de woningen zal het risico 
voor overlast in de Verregatstraat dalen. In de referentiesituatie 2, met ontwikkeling van 
NEO zal de daling van dit effect iets groter zijn daar er meer gebruikers zijn.  

De overige effecten wijzigen niet ten opzichte van het basisalternatief. 

8.5.4.2.4 Exploitatiescenario’s 

De verschillende exploitatiescenario’s hebben een impact op de intensiteit van het 
ruimtegebruik en op een aantal aspecten van de gebruikskwaliteit, met name de overlast en 
de interne organisatie en bereikbaarheid. Hierbij moeten we benadrukken dat dit effecten 
zijn die op het ogenblik van het gebruik optreden, en dus beperkt zijn tot het specifieke 
ogenblik waarop deze activiteiten samen plaatsvinden. Ook moet er rekening mee gehouden 
worden dat dergelijke combinaties van activiteiten nu ook reeds voorkomen op de 
Heizelvlakte, en deze alle gebruik maken van de parking op parking C. In de toekomst zal 
het aantal wedstrijden echter toenemen en is de kans dat dergelijke combinaties voorkomen 
ook groter. De overige effecten wijzigen niet ten opzichte van het basisalternatief.  

Het gebruik van het stadion voor een voetbalwedstrijd om 20u op een weekdag, 
(exploitatiescenario 1) stemt overeen met de hierboven beschreven effecten. Indien deze in 
combinatie is met een concert in paleis 12 op hetzelfde tijdstip, (exploitatiescenario 2) of 
een gemiddelde beurs (exploitatiescenario 3), of in combinatie met een grote beurs 
(exploitatiescenario 4), zal dit leiden tot sterkere effecten. 
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De gebruiksintensiteit zal toenemen op de site maar ook in de omgeving. Er is immers 
een grotere nood aan parkeerplaatsen en een grotere toestroom van aanwezigen. Daarbij 
moet de vraag gesteld worden of stelt zich de vraag of deze de grenzen van de ruimtelijke 
draagkracht niet bereikt of overschrijdt. Zeker de combinatie van een wedstrijd en een grote 
beurs (exploitatiescenario 4) zou een te grote gebruiksintensiteit genereren voor de 
omgeving. De gebruiksintensiteit van de vooropgestelde exploitatiescenario’s (ES) wordt op 
een volgende wijze beoordeeld: 

 ES0: Gewone werkdag zonder wedstrijd: beperkt positief (+1) 

 ES1: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag: positief (+2) 

 ES2: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + concert met 15.000 bezoekers in 
paleis 12: beperkt positief (+1) 

 ES3: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (gemiddelde) beurs die sluit om 18u: 
beperkt positief (+1) 

 ES4: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag en grote beurs die sluit om 18u: matig 
negatief (-1) 

 ES5: Wedstrijd Anderlecht in het weekend: positief (+2) 

 ES6: Kleiner event op werkdag in multifunctioneel complex: positief (+2) 

De ruimtelijke hinderaspecten wijzigen niet. Eventuele overlast zal groter worden naarmate 
er meer publiek is. Zeker als de parkeercapaciteit op de parking onvoldoende of niet vlot 
genoeg afgewikkeld wordt, zal dit leiden tot meer parkeren en zoekend parkeerverkeer in de 
aangrenzende woonstraten, en ook tot meer mensen en mogelijke overlast in die straten. 
Ten opzichte van de referentiesituatie blijft dit echter meestal nog altijd een daling en dus 
eerder een positief effect. Voetbalwedstrijden zoals deze van Anderlecht, die in het verleden 
niet in de buurt van deze locatie plaatsvonden, zijn wel een bijkomende vorm van overlast. 
Het effect wordt als volgt beoordeeld:  

 ES0: Gewone werkdag zonder wedstrijd: beperkt positief (+1) 

 ES1: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag: beperkt positief (+1) 

 ES2: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + concert met 15.000 bezoekers in 
paleis 12: neutraal (0) 

 ES3: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (gemiddelde) beurs die sluit om 18u: 
beperkt positief (+1) 

 ES4: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag en grote beurs die sluit om 18u: negatief 
(-2) 

 ES5: Wedstrijd Anderlecht in het weekend: beperkt negatief (-1)  

 ES6: Kleiner event op werkdag in multifunctioneel complex: beperkt positief (+1) 

De interne organisatie en de bereikbaarheid wijzigen wel. Meerdere 
verkeersgenererende activiteiten die elkaar in de tijd overlappen (inzake verkeersgeneratie) 
zullen leiden tot een wijziging in de bereikbaarheid en mogelijk verzadigingen van de 
aanwezige wegenis. Dit wordt besproken bij de discipline mobiliteit. Ook zal het gebruik van 
de parking voor meerdere functies op hetzelfde ogenblik mogelijk enige extra organisatie 
vragen, zoals het opsplitsen van bezoekersstromen in de parking (te voet en met de wagen). 
Ook heeft de grotere verkeersdruk over een langere periode als gevolg dat de 
bereikbaarheid voor de aangrenzende functies en omwonenden op dat ogenblik, in de 
aanloop van een wedstrijd, nog sterker in het gedrang kan komen. Dit is zeker het geval 
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indien het gaat om verlenging van de periode van aankomend en vertrekkend verkeer, 
minder als in eenzelfde tijdsspanne vertrekkend en toekomend verkeer is. Het effect wordt 
als volgt beoordeeld voor de verschillende exploitatiescenario’s: 

 ES0: Gewone werkdag zonder wedstrijd: neutraal (0) 

 ES1: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag: negatief (-2) 

 Es2: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + concert met 15.000 bezoekers in paleis 
12: aanzienlijk negatief (-3) 

 ES3: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (gemiddelde) beurs die sluit om 18u: 
negatief (-2) 

 ES4: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag en grote beurs die sluit om 18u: uiterst 
negatief (-3) 

 ES5: Wedstrijd Anderlecht in het weekend: negatief (-2)  

 ES6: Kleiner event op werkdag in multifunctioneel complex: neutraal (0) 

In combinatie met het ontsluitingsalternatief 1 hebben deze exploitatiescenario’s een iets 
minder negatieve impact. De interne organisatie is immers beter wat ook de bereikbaarheid 
ten goede komt. Bij de echt negatieve effecten zal dit echter onvoldoende verschil maken:  

 ES0: Gewone werkdag zonder wedstrijd: beperkt positief (1) 

 ES1: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag: neutraal (0) 

 ES2: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + concert met 15.000 bezoekers in 
paleis 12: beperkt negatief (-1) 

 ES3: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (gemiddelde) beurs die sluit om 18u: 
neutraal (0) 

 ES4: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag en grote beurs die sluit om 18u: uiterst 
negatief (-3) 

 ES5: Wedstrijd Anderlecht in het weekend: beperkt negatief (-1)  

 ES6: Kleiner event op werkdag in multifunctioneel complex: beperkt positief (1) 

8.5.4.2.5 Inrichtingsalternatieven (IA) 

Voor de discipline mens - ruimte zal het inrichtingsalternatief 2, waarbij gekozen wordt voor 
een WKK-installatie op de site (IA2) geen andere effecten genereren dan deze beschreven in 
het basisalternatief. Voor het inrichtingsalternatief 1, andere parkingorganisatie met 
toename aantal parkeerplaatsen voor wagens, zijn er wel een aantal andere effecten. 

Bij de aanleg van 2.000 bijkomende parkeerplaatsen (IA1) neemt het functioneel 
ruimtegebruik nog verder toe. De absolute oppervlakte parking zal niet toenemen, er 
zullen geen andere absolute functies wijzigen. De relatieve oppervlaktes zullen niet wijzigen 
door herinrichting van de parkeeroppervlakte, er zal geen groter percentage parkeren zijn in 
verhouding tot andere activiteiten op de site. Ten opzichte van de referentiesituaties blijft dit 
een veel betere functiemix. De beoordeling is net zoals bij het basisalternatief positief (+2). 

De overlastrisico’s wijzigen niet ten opzichte van het basisalternatief. Wel kan er 
aangenomen worden dat er bij het exploitatiescenario 2, de combinatie van een 
voetbalwedstrijd en een concert in paleis 12 op een weekavond, de overlast minder groot zal 
zijn dan nu het geval is en dit wordt dan ook beperkt positief (+1) beoordeeld.  
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De interne organisatie en bereikbaarheid zullen in inrichtingsalternatief 1 moeilijker 
verlopen. Er moeten immers 2.000 extra parkeerplaatsen ontsloten worden via eenzelfde 
ontsluitingsstructuur. Dit wijzigt het effect dan ook naar aanzienlijk negatief voor 
inrichtingsalternatief 1.  

De overige effecten wijzigen voor de inrichtingsalternatieven niet ten opzichte van het 
basisalternatief. 

8.5.4.3 Ontwikkelingsscenario’s 

8.5.4.3.1 Milieueffecten t.o.v. referentiesituatie 2 – NEO 

De milieueffecten voor de discipline mens – ruimte zijn ten opzichte van de referentiesituatie 
met de ontwikkeling van NEO sterk gelijklopend met deze van de referentiesituatie. Er zijn 
enkele nuances in de beoordelingen. 

Er kan aangenomen worden dat gebruiksintensiteit zal toenemen: het gebruik van de 
beschikbare parkingcapaciteit zal tijdens week- en zaterdag toenemen. Bij het 
basisalternatief moeten alle voetgangers tussen de parking en het NEO project de Romeinse 
Steenweg gelijkgronds kruisen en door de Verregatstraat zelf lopen, wat overlast met zich 
meebrengt voor de bewoners.  

Deze nuances zijn te plaatselijk en/of te klein om te leiden tot effectief andere 
beoordelingen.  

8.5.4.3.2 Milieueffecten t.o.v. referentiesituatie 3 – Openbaar vervoer 

Bij een betere ontsluiting met het openbaar vervoer zijn de milieueffecten voor de discipline 
mens-ruimte overwegend gelijklopend met deze van het basisalternatief. Net zoals bij de 
referentiesituatie 2 kunnen wel enkele nuances gemaakt worden. 

De combinatie parking en een goede ontsluiting met het openbaar vervoer zou kunnen 
leiden tot een medegebruik van de parking als park en ride voor de binnenstad. Dit leidt tot 
een hoger gebruik van de parking, en is tevens een bijkomend medegebruik van de parking. 
Dit wijzigt de beoordeling naar aanzienlijk positief (+3).  

De verdere uitbouw van het openbaar vervoer met haltes op de site zelf, zal uiteraard ook 
leiden tot een betere bereikbaarheid. Het effect bereikbaarheid en interne organisatie wordt 
dan ook beperkt negatief beoordeeld (ten opzichte van negatief in het basisalternatief). De 
negatieve effecten inzake de interne bereikbaarheid door de dwarsende verkeerstromen in 
de parking blijven. Bij de combinatie referentiesituatie 3 en het ontsluitingsalternatief is dit 
niet het geval en wordt het effect interne organisatie en bereikbaarheid beperkt positief (+1) 
beoordeeld. 

De effecten inzake de hinder (bv afsluiten van aangrenzende woonstraten) en de overlast 
(geen of minder voetgangers tussen het multifunctioneel complex en de openbaar 
vervoershaltes aan de voorzijde van de Heizelpaleizen) worden daardoor ook beperkter. 
Deze zijn echter niet van die aard dat ze de beoordeling wijzigen.  

De overige effecten wijzigen niet ten opzichte van het basisalternatief. 
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8.5.4.4 Besluit 

Tijdens de aanlegfase wijzigt het functioneel ruimtegebruik in fases. De fasering is 
afgestemd op een zo optimaal mogelijk gebruik van de resterende parkeerruimte en reeds 
aangelegde parking. Daarbij zal er heel wat activiteit zijn op de site. Er wordt aangenomen 
dat er geen onteigeningen of grondverwervingen nodig zijn voor de realisatie van het 
project. De gebruikskwaliteit zal negatief beïnvloed worden. De ruimtelijke hinder door de 
werkzaamheden zal enigszins beperkt zijn voor de omwonenden: visueel, inkijk en uitzicht 
over de werf, … . Het gebruikscomfort zal voor de gebruikers van de parking negatief 
beïnvloed worden. De ruimtebeleving zal mogelijk ook negatief beïnvloed worden door 
tijdelijk afgeschermde looproutes door een werf, minder visuele interactie met andere 
gebruikers…. Samengevat is de impact tijdens de aanlegfase voor de meeste effecten 
negatief. Er zijn geen aanzienlijk negatieve effecten, maar ook geen positieve. Dit is eigen 
aan een werffase.  

De effecten voor de aanleg van het uitvoeringsalternatief (met andere uitvoeringstermijnen) 
zijn voor de discipline mens-ruimte niet van dien aard dat ze tot een andere beoordeling 
leiden. 

Tabel 254 Overzicht van de effecten op Mens – Ruimte tijdens de aanlegfase 

 BASISSCENARIO UITVOERINGSALTERNATIE

F 1 
UITVOERINGSALTERNATIE

F 2 

Ruimtegebruik 

Functioneel ruimtegebruik -2 -2 -2 

Intensiteit ruimtegebruik -1 -1 -1 

Flexibiliteit ruimtegebruik -1 -1 -1 

Eigendomstoestand 0 0 0 

GEBRUIKSKWALITEIT 

Hinder -2 -2 -2 

Overlast 0 0 0 

Interne organisatie en 
bereikbaarheid 

-1 -1 -1 

Gebruikscomfort -2 -2 -2 

RUIMTEBELEVING 

Leesbaarheid -2 -2 -2 

Sociale veiligheidsgevoel -2 -2 -2 

 

Na de aanleg wijzigt het ruimtegebruik drastisch. Er is een mix van verschillende stedelijke 
functies. Functies die een constante aanwezigheid veronderstellen, zijn beperkt tot long-stay 
verblijven op de campus. De woonfunctie ontbreekt. Deze is er echter ook niet in de 
referentiesituatie. De intensiteit van het ruimtegebruik neemt sterk toe. Dit op dagelijkse 
basis, en op piekmomenten. De groene parkruimte zorgt voor het nodige tegengewicht bij 
deze hoge gebruiksintensiteit. Dit hoger gebruik is in afstemming met zijn ligging in stedelijk 
gebied. De mogelijkheid om de site te gebruiken voor grootschalige evenementen die nood 
hebben aan een grotere onbebouwde ruimte, verdwijnt. Wel wordt het flexibel 
ruimtegebruik voor kleinere evenementen gefaciliteerd in het paviljoen en het 
multifunctioneel complex.  

De gebruikskwaliteit zal sterk wijzigen voor de gebruikers van de site en voor de aanpalende 
gebruikers. Voor de aanpalende gebruikers is het onduidelijk of er visuele hinder in de zin 
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van inkijk op hun perceel zal optreden. Dit is afhankelijk van de positie en overgang van het 
nieuw maaiveldniveau op de site naar de aangrenzende percelen en hun maaiveldniveaus. 
Er wordt worst case uitgegaan van inkijk en een erg negatieve beoordeling. Er kan 
lichtpollutie zijn, waarbij vooral de verlichting aan de buitenzijde van het multifunctioneel 
complex hinderlijk kan zijn voor direct aanpalende bewoners. Aanstraling van de gevel zal 
gebeuren volgens de ter zake bestaande normen201. 

Door de locatie van het multifunctioneel complex en de parking op eenzelfde site zijn er ook 
minder voetgangersstromen in de omliggende straten, en zal het overlastrisico (zwerfvuil, 
wildplassen, etc) dan ook dalen. Er kan echter bij exploitatiescenario’s waarbij een 
voetbalmatch in de week samenvalt met een concert in Paleis 12 of met een grote beurs 
nooit helemaal uitgesloten worden dat er zoekend parkeerverkeer is in de woonstraten, en 
in het basisscenario blijft er een voetgangersstroom tussen het multifunctioneel complex en 
de voorzijde van de Heizel, waar de openbaar vervoershaltes zich bevinden. Voor de 
gebruikers van de site is er voornamelijk een positieve impact: een groene omgeving met 
visueel aantrekkelijke bebouwing, een aangepaste aanleg met een groter gebruikscomfort… 
Minpunt is de interne organisatie in het basisalternatief, waarbij er verschillende 
verkeersbewegingen in de parking elkaar moeten kruisen. In ontsluitingsalternatief 1 en 2 
(met reorganisatie van het complex “Romeinse Steenweg”) is dit niet meer het geval. 

De ruimtebeleving wijzigt overwegend positief. De ruimte wordt leesbaar op de site zelf en 
vanop een afstand. Op de site zelf is de leesbaarheid in de parking een mogelijk 
aandachtspunt: vaak is het verwarrend om te weten welke uitgang zich waar bevindt op de 
site en in de parking, zowel te voet als met de wagen. Daar op de site deze uitgangen direct 
gelieerd zijn in de rijrichtingen op de ring, en de parkinguitrit dus bepaalt in welke richting je 
uitgaat en je niet zomaar kan terugkeren, is dit een erg belangrijk element. Het sociaal 
veiligheidsgevoel zal toenemen door een grotere en constantere aanwezigheid van mensen. 
Deze zou nog groter zijn moest er ook bewoning zijn op de site. 

Samengevat zijn de effecten in de discipline mens-ruimte tijdens de exploitatiefase 
voornamelijk positief. Enkel de ruimtelijke hinder wordt negatief beoordeeld, net als de 
interne organisatie in het basisalternatief en de leesbaarheid. Ontsluitingsalternatief 1 en 2 
scoren positiever. Het inrichtingsalternatief 1, met 2.000 extra parkeerplaatsen, scoort in 
combinatie met het basisalternatief een graad slechter voor wat betreft de interne 
organisatie en bereikbaarheid.  

De exploitatiescenario’s wijzigen beperkt de beoordeling. Het basisscenario is de wedstrijd 
om 20u op een weekdag. Alle exploitatiescenario’s met een grotere verkeersaantrekking 
(ES2, 3 en 4) scoren minder goed, er kan immers aangenomen worden dat er meer 
geparkeerd zal worden in de woonstraten, en er dan ook hinder en overlast kan optreden 
zoals deze er is in de referentiesituatie. Ook de interne organisatie en bereikbaarheid scoren 
aanzienlijk negatief bij deze combinatie. Dit is, zoals hoger aangehaald, iets minder het 
geval bij het ontsluitingsalternatief 1, maar blijft erg negatief bij bv. de situatie waarin een 
grote beurs tot 18u samenvalt met een wedstrijd om 18u (ES 4). Bij intensief gebruik van de 
parking voor verschillende doeleinden kan een betere organisatie naar bestemming wenselijk 
zijn. De combinatie van een voetbalwedstrijd om 20u en een gemiddelde beurs die de 
deuren sluit om 18u zal geen noemenswaardige andere ruimtelijke effecten teweegbrengen 
dan het basisalternatief.  

                                                
201  Activatie van de gevel is wettelijk toegelaten indien lichtopbrengst van de LED gevel kleiner is dan 200 cd/m² 

en er geen knipperende of flikkerende effecten worden getoond. 
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Het ontwikkelingsscenario met NEO, het project ten opzichte van referentiesituatie 2, scoort 
identiek aan het basisalternatief. Het ontwikkelingsscenario met de uitbouw van openbaar 
vervoer, het project ten opzichte van referentiesituatie 3, scoort iets beter met betrekking 
tot de intensiteit van het ruimtegebruik (mogelijk gebruik als park en ride, +3) en de interne 
organisatie en bereikbaarheid (-1). 

Tabel 255 Overzicht van de effecten op Mens – Ruimte tijdens de exploitatiefase 

 ES0202 ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 IA1 IA2 

 

RUIMTEGEBRUIK 

Functioneel 
ruimtegebruik  

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

Intensiteit 
ruimtegebruik  

+1 +2 +1 +1 -1 +2 +2 +2 +2 

Flexibiliteit 
ruimtegebruik 

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

Eigendomstoestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GEBRUIKSKWALITEIT 

Hinder -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Overlast +1 +1 0 +1 -2 -1 +1 +1 +1 

Interne organisatie 
en bereikbaarheid 

0 -2 -3 -2 -3 -2 0 -3 -3 

Gebruikscomfort +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 

RUIMTEBELEVING 

Leesbaarheid -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Sociale 
veiligheidsgevoel 

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

 

8.5.5 Milderende maatregelen 

Tijdens de aanlegfase kan de impact op de gebruikskwaliteit sterk gemilderd worden door 
duidelijke communicatie. Dit naar de omwonenden (op de hoogte houden van de 
verschillende werffases en -activiteiten, werfbezoeken, aanspreekpersoon voor vragen en 
eventuele klachten, …) maar ook voor de bezoekers, organisatoren van evenementen en 
uitbaters van functies op de site en in de omgeving. Zo kan duidelijke communicatie bij de 
ticketverkoop voor evenementen over waar er kan geparkeerd worden en hoe deze locatie 
bereikt kunnen worden heel wat zoekend parkeerverkeer beperken. Dit kan ondersteund 
worden door goede bewegwijzering, waarbij eventueel dynamische verkeersborden kunnen 
ingezet worden. Ook de gewenste route tussen de parking en de bestemming kan op deze 
manier begeleid worden. Deze aanbeveling mildert het effect inzake hinder naar beperkt 
negatief (-1), inzake bereikbaarheid naar neutraal tot beperkt negatief (0/-1). 

Daarnaast is het belangrijk dat de parkeergedeeltes die toegankelijk zijn op de site tijdens 
de werkzaamheden goed bewegwijzerd en aangeduid zijn. Daarbij is aandacht voor de 
organisatie zoals een goede locatie mindervalidenparking, bussen,… en de bijhorende 
verbindingen een aandachtpunt. Deze maatregel mildert de interne organisatie en 

                                                
202 ES= ExploitatieScenario; IA = Inrichtingsalternatief;. 
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bereikbaarheid voor een specifieke doelgroep, maar niet in die mate dat de globale 
beoordeling voor dit effect wijzigt.  

Het effect op het gebruikscomfort kan gemilderd worden door gebruik te maken van 
degelijke tijdelijke verhardingen specifiek voor het langzaam verkeer tussen de parking en 
de bestemming doorheen de werfzones, zoals rijplaten, opdat voetgangers niet door 
modderpaden of kapotgereden wegen moeten stappen. Ook aangepaste verlichting is 
daarbij een hulp. Deze aanbeveling wijzigt de beoordeling naar beperkt negatief (-1). 

De impact op de leesbaarheid kan eveneens sterk gemilderd worden door verlichting maar 
ook door gebruik te maken van voldoende brede doorgangen door werfzones, waarbij het 
begin en eindpunt in elkaars zicht ligt. Met andere woorden het vermijden van bochtige of 
hoekige doorgangen tussen ondoorzichtige werfafsluitingen die een labyrintervaring creëren. 
Deze milderende maatregel mildert het effect op de leesbaarheid naar beperkt negatief (-1). 

Deze voorgaande maatregel zal ook een het effect op het sociaal veiligheidsgevoel milderen. 
Door voldoende brede doorgangen te voorzien en voldoende verlichting zal men iets meer 
overzicht hebben en zich iets comfortabeler voelen. Het mildert dan ook dit effect tot 
beperkt negatief (-1). 

Tijdens de exploitatiefase is het effect op het ruimtegebruik positief.  

De hinderaspecten die ontstaan door de inkijk vanaf de projectsite op de aangrenzende 
tuinen, dit door het verhogen van het maaiveldniveau, kunnen sterk gemilderd worden door 
enerzijds voldoende afstand te houden, anderzijds voldoende buffering te voorzien. De 
afstand tussen het nieuwe maaiveldniveau en de perceelsgrens bedragen bij voorkeur 
minimaal het dubbele van het hoogteverschil: voor een verhoging van het maaiveldniveau 
met 7 m is dit een afstand van minimaal 14 m van de perceelsgrens. Bijkomend is het 
wenselijk om geen publiek toegankelijke paden of wegen te voorzien net op de grens van dit 
hogere maaiveld, maar er wel opgaande heestermassieven te voorzien. Toepassing van deze 
aanbevelingen mildert het effect inzake hinder naar beperkt negatief (-1). 

De visuele impact van de Tuinbrug voor de aangrenzende bewoners in de Verregatstraat kan 
gemilderd worden door bij het ontwerp van de brug voldoende afstand te nemen van de 
woningen en door te zorgen voor een kwaliteitsvol ontwerp.  

De hinder van verlichting aan de buitenzijde van het multifunctioneel complex kan gemilderd 
worden door rekening te houden met een aantal principes inzake goed verlichten. Zo kan 
lichthinder beperkt worden in de tijd, de tijdstippen waarop er verlicht wordt afgebakend 
worden…. Dit kan in de vorm van een lichtplan uitgewerkt worden. Deze maatregel wijzigt 
de beoordeling met één graad. De hinder blijft echter minimaal -1 (de twee maatregelen 
uitvoeren voor de hinder kan niet tot 0 leiden, er blijft immers al enige hinder aanwezig). 

Een vlotte bereikbaarheid en ontsluiting van de risico-installaties, zoals de 
middendrukgasleidingen en het gasdistributiestation, zijn uiteraard ook in de exploitatiefase 
noodzakelijk.  

In het kader van eventuele overlast wordt het aanstellen van een aanspreekpunt voor 
klachten van de omwonenden aanbevolen. Deze klachten of meldingen kunnen opgevolgd 
worden bij het veiligheidsoverleg of, indien niet aanwezig, bij de opvolging van de exploitatie 
door de veiligheidsdiensten en de exploitant. Toepassen van deze aanbeveling wijzigt de 
score naar positief (+2). Het aanstellen van een aanspreekpunt laat ook toe het voorkomen 
van de in dit MER beschreven hinderaspecten te monitoren. 
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De beperkingen op het vlak van leesbaarheid kunnen gemilderd worden door eenduidige en 
heel duidelijke bewegwijzering in de parking. Dit voor alle gemotoriseerd verkeer, maar ook 
voor de voetgangers. Het toepassen van deze aanbeveling wijzigt de beoordeling naar 
neutraal (0). 

Onderstaande tabel vat de aanbevelingen en milderende maatregelen samen: 

 

EFFECT WAAR DE 
MAATREGEL 
BETREKKING OP 
HEEFT 

BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL DOORWERKING IN DE 
BESLUITVORMING 

 BEVOEGDHEID  

Omgaan met tijdelijke 
hinder tijdens aanleg- 
en exploitatiefase 

Communicatie met omwonenden 
(infoblad, aanspreekpunt, 
werfbezoeken, ..)  

Aanbeveling Initiatiefnemer 

Mobiliteitsimpact 
(aanleg- en 
exploitatiefase) 

Gerichte communicatie bezoekers 
(parkeermogelijkheden, routes, …), 
Bewegwijzering, aandacht voor 
specifieke groepen 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

(Gevoel van) 
onveiligheid 

Comfortabele tijdelijke verhardingen 
en verlichting voor tijdelijke paden 
langzaam verkeer 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

Inkijk vanaf verhoogd 
maaiveldniveau en 
gebouwen 

Afstand houden tussen nieuw 
maaiveldniveau en perceelsgrens en 
gerichte buffering 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

Impact verlichting 
stadion 

Vermijden pulserend lucht nabij 
bewoning 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 

Tabel 256 Overzicht van de gemilderde effecten op Mens – Ruimte tijdens de aanlegfase 

 BASISSCENARIO UITVOERINGSALTERNATIE

F 1 
UITVOERINGSALTERNATIE

F 2 

Ruimtegebruik 

Functioneel ruimtegebruik -2 -2 -2 

Intensiteit ruimtegebruik -1 -1 -1 

Flexibiliteit ruimtegebruik -1 -1 -1 

Eigendomstoestand 0 0 0 

GEBRUIKSKWALITEIT 

Hinder 0 -1 0 

Overlast 0 0 0 

Interne organisatie en 
bereikbaarheid 

0 0 0 

Gebruikscomfort -1 -1 -1 

RUIMTEBELEVING 

Leesbaarheid -1 -1 -1 

Sociale veiligheidsgevoel -1 -1 -1 
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Tabel 257 Overzicht van de gemilderde effecten op Mens – Ruimte tijdens de exploitatiefase 

 ES0203 ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 IA1 IA2 

 

RUIMTEGEBRUIK 

Functioneel 
ruimtegebruik  

+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 

Intensiteit 
ruimtegebruik  

+1 +2 +1 +1 -1 +2 +2 +2 +2 

Flexibiliteit 
ruimtegebruik 

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

Eigendomstoestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GEBRUIKSKWALITEIT 

Hinder -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Overlast +2 +2 +1 +2 -1 0 +2 +2 +2 

Interne organisatie 
en bereikbaarheid 

+1 -1 -2 -1 -3 -1 +1 -2 -2 

Gebruikscomfort +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 

RUIMTEBELEVING 

Leesbaarheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociale 
veiligheidsgevoel 

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

 

8.5.6 Leemten in de kennis 

Niet over alle projectonderdelen is reeds voldoende gedetailleerde informatie beschikbaar. 
Zo is er geen duidelijkheid over hoe tijdens de werffase de paden voor langzaam verkeer 
zullen lopen, maar ook de ontwerpdetails over de tuinbrug, de buffers en de overgang 
tussen het nieuwe maaiveldniveau en het bestaande maaiveld zijn nog niet gekend. 

Bij afwezigheid van voldoende details of zekerheden is altijd uitgegaan van een worst case 
beoordeling. Daarbij werden de minimale randvoorwaarden voor een betere beoordeling, 
zoals afstand tot, opgenomen als milderende maatregel.  

8.5.7 Voorstellen tot monitoring 

Het aanstellen van een aanspreekpunt voor klachten van de omwonenden is niet alleen een 
milderende maatregel op zich, maar laat ook toe het zich al dan niet voordoen van de in dit 
MER beschreven hinderaspecten te monitoren..  

                                                
203 ES= ExploitatieScenario; IA = Inrichtingsalternatief;. 
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8.6 Discipline Bodem 

8.6.1 Methodiek 

8.6.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Voor de beschrijving van de referentiesituatie van de discipline “Bodem”, vormt de huidige 
situatie het uitgangspunt voor de rapportage. Volgende gegevens over de bodems en 
ondergrond in het studiegebied werden verzameld: 

 Geologische karakteristieken 

 Huidig bodemgebruik 

 Bodemkundige kenmerken (textuur, profiel, vochttrap) 

 Bodemkwaliteitsgegevens met een overzicht van verontreinigde sites, uitgevoerde 
bodemonderzoeken en saneringsprojecten in de nabije omgeving 

De beschrijving van de referentietoestand inzake bodem werd verder gebaseerd op de 
raadpleging van volgende kaarten, databanken en rapporten: 

 Topografische kaart 32/8, schaal 1:25.000 (NGI, 1991-2005); 

 Digitale bodemgebruikskaart (GIS-Vlaanderen, 2001); 

 Digitale bodemkaart opgemaakt door het IWT (GIS-Vlaanderen, 2001) 
(raadpleegbaar in de module “Bodemverkenner” van de DOV); 

 Bodemgeschiktheidskaarten (Geoloket Bodem); 

 Geologische kaart van België, schaal 1/50.000 (Claes, S. en Gullentops, F.) - 
toelichting bij de geologische kaart van België – Vlaams Gewest; Brussel; 2001; 

 Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be): boorresultaten; 
dwarsprofielen 

 OVAM (www.ovam.be): digitale databank van de verspreiding van 
bodemonderzoeken in Vlaanderen. 

8.6.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

De ingrepen met een effect op de bodem zijn in dit project eerder beperkt, omdat de bodem 
reeds verstoord is. Effecten als verdichting, structuurwijziging en profielwijziging worden 
bijgevolg als niet relevant beschouwd. 

Voor de aanleg van het multifunctioneel complex, de parking en de ondergrondse 
verkeersinfrastructuur dient een grote bouwput te worden gegraven. Op basis van de 
projectgegevens werd een grondbalans opgemaakt. Bij deze grondbalans werd rekening 
gehouden met de verschillende te vergraven kunstmatige en geologische lagen en hun 
(her)bruikbaarheid. 

Het project houdt een veelzijdiger bodemgebruik in dan er vandaag de dag aanwezig is. 
Door de inrichting van een park rondom het multifunctioneel complex wordt het terrein hier 
bovendien gekenmerkt door een natuurlijker bodemgebruik. 

Bodemverontreiniging kan ontstaan ten gevolge van accidentele situaties tijdens de werken, 
ten gevolge van het verplaatsen van bestaande verontreinigingen via grondverzet of ten 
gevolge van accidentele situaties ter hoogte van (de ondergrondse) parkings tijdens de 
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exploitatiefase. De mogelijke verspreiding van reeds aanwezige verontreinigingen door 
grondverzet werd nagegaan en kwalitatief besproken. 

Een overzicht van de effectgroepen, criteria, methodieken en meeteenheden voor de 
discipline Bodem wordt weergegeven in Tabel 258. 

Tabel 258  Beoordelingscriteria voor de discipline Bodem 

Effect Criterium Methodiek Eenheid 

Grondverzet Hoeveelheid aan te voeren /af te 
voeren grond. Mate waarin een 
evenwichtige grondbalans wordt 
bereikt. Mate waarin hergebruik 
mogelijk is. 

Opstellen grondbalans (aan- en 
afvoer grond)  

m³ 

Wijziging van het 
bodemgebruik 

Oppervlakte gewijzigd 
bodemgebruik, rekening houdend 
met bodemgeschiktheid voor 
deze bodemgebruiksfuncties 

Overlay projectgebied met 
bodemgebruikskaart en 
bodemgeschiktheid 

m² 

Impact op 
bodemkwaliteit 

Interferentie met verontreinigde 
locaties met risico op 
(verspreiding van) 
bodemverontreiniging.  

Eventuele aanwezigheid van 
asbest 

Kwalitatieve bespreking op 
basis van bodemonderzoeken 
en waar mogelijk situering op 
kaart 

 

Aantal locaties 

Kans op accidentele situaties, … 
tijdens de werkzaamheden. 

Kwalitatieve bespreking 

Voor de beoordeling van de effecten op het bodemsysteem, werd een globaal 
beoordelingskader opgesteld, waarbij een toetsingskader van -3 tot +3 wordt gebruikt, om 
de actuele en ook toekomstige impact te beoordelen. 

Wij stellen volgende significantiekaders voor voor deze discipline: 

Tabel 259  Significantiekader Grondverzet 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Geen effect 0 Geen grondverzet 

Beperkt negatief effect -1 Gesloten grondbalans 

Negatief effect -2 Open grondbalans: hergebruiksmogelijkheden voor afgevoerde 
grond of beperkt onevenwicht in de grondbalans 

Aanzienlijk negatief effect -3 Open grondbalans: geen hergebruiksmogelijkheden voor 
afgevoerde grond of groot onevenwicht in de grondbalans. 

Tabel 260 Significantiekader Bodemgebruik  

CATEGORIE BODEMGEBRUIK VOORBEELDEN

1. Verhard  Infrastructuur: Weg, spoorweg, vliegveld 

Bebouwing: Woongebied, handel, horeca, bedrijventerrein 

2. Half-verhard en kunstmatig onverhard Stortplaats, begraafplaats, ontginningsgebied, semi verharde 
overige terreinen 

Park, sportterrein, volkstuin, verblijfsrecreatie 

3. Natuurlijk (landbouw of natuur) Verschillende vormen van agrarisch gebruik 

Bos, natuurlijke terreinen 
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BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Aanzienlijk positief effect +3 Stijging met 2 categorieën, bovendien blijven nauwelijks nog 
onnatuurlijke elementen aanwezig 

Positief effect +2 Stijging met 2 categorieën 

Beperkt positief effect +1 Stijging met 1 categorie 

Geen effect 0 Geen wijziging in bodemgebruik 

Beperkt negatief effect -1 Daling met 1 categorie  

Negatief effect -2 Daling met 2 categorieën 

Aanzienlijk negatief effect -3 Daling met 2 categorieën, bovendien blijven nauwelijks nog 
natuurlijke elementen aanwezig 

 

Tabel 261 Significantiekader Bodemkwaliteit 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Aanzienlijk positief effect +3 Sanering van bestaande verontreiniging 

Positief effect +2 Wegvallen van een diffuse verontreinigingsbron  

Beperkt positief effect +1 Isoleren van een bestaande verontreiniging 

Geen effect 0 Geen kans op verspreiding van bestaande verontreinigingen of het 
ontstaan van nieuwe verontreinigingen 

Beperkt negatief effect -1 Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen binnen het 
projectgebied. 

Risico op accidentele situaties (mits snel optreden) 

Nieuwe diffuse verontreiniging over een beperkte oppervlakte van het 
projectgebied. 

Negatief effect -2 Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen tot buiten het 
projectgebied.  

Nieuwe diffuse verontreiniging over het volledige projectgebied. 

Aanzienlijk negatief 
effect 

-3 Reële kans op het ontstaan van nieuwe verontreinigingen.  

Wanneer aanzienlijk negatieve effecten op het fysisch en/of chemisch bodemmilieu worden 
vastgesteld, zullen milderende maatregelen worden voorgesteld die de vastgestelde 
negatieve effecten op de bodem in het studiegebied kunnen vermijden of beperken. 

8.6.2 Afbakening van het studiegebied 

8.6.2.1 Inhoudelijke afbakening 

De doelstelling van de discipline Bodem kan als volgt omschreven worden: het beschrijven 
en waarderen van alle mogelijke milieueffecten op de bodem die het project teweeg kan 
brengen. De uitvoering van het project zal zowel effecten hebben op het bodemgebruik als 
op de bodemkwaliteit. 

8.6.2.2 Geografische afbakening 

Het studiegebied voor bodem omvat het projectgebied, de werfzones, de werfwegen 
eventueel de zones waar de uitgegraven grond geborgen zal worden en de zone waarbinnen 
(eventuele) verspreiding van polluenten mogelijk is. Voor voorliggend project zal het 
studiegebied overeenkomen met het projectgebied.  
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8.6.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

8.6.3.1 Huidige situatie 

8.6.3.1.1 Geologie 

In kader van het project werd een geologische boring, BH01, uitgevoerd op de site.  

 

Figuur 149 Locatie geologische boring BH01 

Deze vond plaats van 24/08/2015 tot 02/09/2015 waarbij er geboord werd tot op 80 m 
diepte. De eerste 50 m werden bemonsterd door middel van geroerde stalen met intervallen 
van 1 m en ongeroerde stalen ter hoogte van vooraf bepaalde dieptes. De overige diepte 
(50 tot 80 m) werd enkel bemonsterd aan de hand van ongeroerde boorkernen.  

In Tabel 262 wordt een geologische beschrijving gegeven die werd opgesteld aan de hand 
van de boorresultaten. De tertiair geologische kaart wordt weergegeven op Figuur 150. 
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Figuur 150 Tertiair geologische kaart 
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Tabel 262 Geologische beschrijving 

CHRONOLOGIE LITHOSTRATIGRAFIE BESCHRIJVING DIKT
E (M) 

Quartair Ophogingen Bakstenen, stenen, groen kleiig-siltig materiaal 1,5 

Lemige deklagen Lichtbruin fijn zand, leem, loess 10 

Tertiair Formatie van 
Maldegem 

Lid van Ursel en 
Lid van Asse 

Bruin, glauconiethoudende klei en zand 7 

Lid van Wemmel Fijn groen, glauconiethoudend zand 10 

Formatie van Lede Groen, glauconiethoudend zand 5 

Formatie van 
Gentbrugge 

Lid van Vlierzele Licht groen fijn, glauconiethoudend zand 2 

Lid van 
Merelbeke 

Blauwgroene stijve klei 2 

Formatie van Tielt Lid van Egem Donkergroene, glauconiethoudende zandige 
klei tot kleiig zand 

6 

Lid van 
Kortemark 

Donkergroene, glauconiethoudend siltig zand, 
groen-grijze klei, fijn zand 

8 

Formatie van 
Kortrijk  

Lid van Aalbeke  Groen-grijze stijve klei tot zandige klei 4 

Lid van Moen Groen fijn zand 25 

Figuur 151 geeft een noord-zuid gericht geologisch dwarsprofiel weer op ca. 1 km ten 
westen van het projectgebied (Bron: DOV). Hieruit blijkt dat het projectgebied gekenmerkt 
wordt door tertiair geologische lagen die afhellen naar het noorden. Het bovenliggende 
quartaire pakket varieert sterk in dikte en bedraagt ter hoogte van het projectgebied slechts 
10 m zoals blijkt uit Tabel 262. De formaties van Diest en Bolderberg die zichtbaar zijn op dit 
profiel en op de tertiairgeologische kaart blijken op het terrein (cf Tabel 262) niet aanwezig te 
zijn, of werden alleszins niet als dusdanig geïdentificeerd. Allicht gaat het hier om dunne en 
niet duidelijk te onderscheiden lagen op de overgang tussen het Quartair en Formatie van 
Maldegem. 

 

Figuur 151 Geologisch dwarsprofiel op 1 km ten westen van het projectgebied 

8.6.3.1.2 Reliëf 

De hoogte in het studiegebied varieert van 78 tot 68 m TAW (zie doorsnedes 
milieuhygiënisch onderzoek op Figuur 154). De maximale hellingsgraad bedraagt 3,8% 
(Google Earth). 
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8.6.3.1.3 Bodemgebruik 

Op Figuur 152 wordt op basis van de Corine landcoverkaart het bodemgebruik ter hoogte van 
het projectgebied weergegeven. Het projectgebied wordt grotendeels aangeduid als 
industrie- en handelszone. De noordelijke en westelijke randen van het gebied worden 
respectievelijk benoemd als weg en zone voor discontinue bebouwing.  

In realiteit is het projectgebied grotendeels in gebruik als semi-verharde parking, omringd 
door groene onverharde zones.  

 

Figuur 152 Bodemgebruik 
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8.6.3.1.4 Bodemkundige kenmerken 

Volgens de Bodemkaart van België wordt het projectgebied gekenmerkt door natuurlijke 
vochtige tot droge leembodems (Figuur 153). In realiteit zijn de natuurlijke bodems afgedekt 
door een puinlaag die een dikte heeft, variërend van 0,5 m in het zuiden tot 2,5 m in het 
noorden (Tractebel, 2014). 

 

Figuur 153 Bodemkaart Vlaanderen 

Recent werd een bodemanalyse uitgevoerd op het terrein (Universoil bvba, 2015). In kader 
van deze analyse werden een 30-tal handmatige boringen uitgevoerd op 2, 3, 7, 8 en 9 april 
2015.  
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Op basis van deze analyse werden op het terrein 2 deelpartijen gedefinieerd, namelijk a1 
(211) en b1 (921): 

 Deelpartij b1 (921) omvat de puinhoudende opgevoerde grond en reikt tot minimaal 
30 cm en maximaal 540 cm onder het huidige maaiveld. Het volume van deze partij 
wordt geraamd op 290.848 m³. 

 Deelpartij a1 (211) omvat de van nature aanwezige grond. Deze bestaat uit lemig 
zand tot zandige leem, beigebruin van kleur, die met de diepte overgaat in een 
zwaardere kleitextuur. Deze deelpartij bevat geen niet-natuurlijke stenen, geen 
steenachtigen, noch andere bodemvreemde materialen. Het volume van deze partij 
wordt geraamd op 895.540 m³. 

Op Figuur 154 worden beide deelpartijen gesitueerd op verschillende dieptes. Deelpartij a1 
(211) wordt aangeduid in het groen en deelpartij b1 (921) in het blauw. 

 

76,4 – 74 mTAW 76,4 – 74 mTAW 74 – 72 mTAW 

72 – 71 mTAW 71 – 70 mTAW 70 – 69 mTAW 
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69 – 68 mTAW 68 – 67 mTAW 67 mTAW tot max boordiepte 

Figuur 154 Situering van deelpartijen a1 (groen) en b1 (blauw) 

 

Op basis van een interpolatie van de gegevens vervat in de boorbeschrijvingen van de 
verschillende boringen uitgevoerd op de site zijn ook kaarten opgemaakt waarop de diepte 
van voorkomen van de verschillende achtereenvolgende lagen staat aangeduid. Deze 
kaarten worden hieronder gegeven. Ze tonen duidelijk aan dat zowel de dikte van de 
opgevoerde laag als van de natuurlijke (Quartaire) leemlaag relatief constant is op de site. 
Het aanwezige reliëf (zie Figuur 20 op pagina 148) is dus een weerspiegeling van het 
oorspronkelijke reliëf van de dieper gelegen tertiaire lagen. 
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Figuur 155 Dikte (m) van de aangevoerde toplaag op de site in de huidige situatie 
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Figuur 156 Dikte (m) van de natuurlijke leemlaag op de site in de huidige situatie 
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Figuur 157 Niveau (mTAW) waarop op de site de kleilaag van Asse wordt aangetroffen.  
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Figuur 158 Niveau (mTAW) waarop op de site de zanden van het Lediaan worden aangetroffen.  

 

8.6.3.1.5 Bodemkwaliteit  

Bij OVAM gekende bodemonderzoeken 

Voor het projectgebied zijn geen relevante bodemonderzoeken opgenomen in de OVAM-
databank (Figuur 159).  
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Figuur 159 Bodemkwaliteit (OVAM dossierloket) 

In 2014 werd door de bodemdeskundige ABO nv wel nagegaan of er nood was aan de 
uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek (OBO) op de site, op basis van gekende 
exploitaties of gegevens van OVAM. Er werd besloten dat de percelen niet zijn opgenomen 
in het register van verontreinigde grond, en er geen weet is van VLAREBO-risicoactiviteiten 
waarvoor een OBO vereist zou zijn.  

Desondanks werd op vraag van Brussels Expo asbl een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd door ABO nv (2014) in het kader van de geplande ontwikkelingen ter hoogte van 
Parking C. Lokaal werden overschrijdingen van de Vlarebo-interventienorm voor 
bestemmingstype I waargenomen voor de parameters lood, zink en benzo(a)pyreen. Deze 
overschrijdingen werden allemaal toegeschreven aan de aanwezigheid van puinhoudend 
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materiaal in de bodem. Dit wordt ook bevestigd door het milieuhygiënisch onderzoek, hierna 
beschreven. 

Milieuhygiënisch onderzoek 

Recent werd een milieuhygiënisch bodemonderzoek in het kader van het geplande 
grondverzet uitgevoerd op het terrein (zie ook eerder in paragraaf 8.6.3.1.4). Hieruit blijkt 
dat de puinhoudende zones (met code 921) gekenmerkt worden door verhoogde 
concentraties aan PAK’s, minerale olie en zware metalen (Universoil bvba, 2015). De 
concentraties zijn echter niet zodanig dat verder onderzoek of sanering noodzakelijk is. In de 
deelpartij met code 211 werd geen verontreiniging aangetroffen. 

Aanwezigheid van asbest 

Het vermoeden bestaat dat het projectgebied destijds werd opgehoogd met 
afbraakmateriaal van de Expo ’58 en met asbestafval van de renovatie van het 
Berlaymontgebouw. Zoals eerder werd aangegeven werd de bestaande parking aangelegd 
vóór 1962. Het is dus mogelijk dat er zich op de site afbraakmateriaal van Expo ’58 bevindt.  

Het Berlaymontgebouw werd gerenoveerd tussen 1997 en 2004, zodat met zekerheid kan 
gesteld worden dat het asbestafval van deze sanering niet in het projectgebied is 
terechtgekomen.  

In het kader van de verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd door resp. ABO (2014) en 
FUGRO en het milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd door Universoil (2015) werden 
62 boringen uitgevoerd op het terrein waarbij 115 stalen werden geanalyseerd op diverse 
parameters. Bij geen van deze boringen of staalnames werd visueel de aanwezigheid van 
asbest vastgesteld. Tijdens het milieuhygiënisch onderzoek van Universoil (2015) werd een 
mengmonster samengesteld uit de deelstalen afkomstig uit de puinhoudende toplagen voor 
analyse op asbest. Er werd geen hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest 
aangetroffen. 

8.6.3.2 Referentiesituatie 1 – 2020  

De komende jaren worden er geen wijzigingen verwacht met betrekking tot de bodem. 
Bijgevolg komt bovenstaande beschrijving overeen met de referentiesituatie 2020. 

8.6.3.3 Referentiesituatie 2 – NEO  

Het NEO-project bevindt zich ten zuiden van het projectgebied, aan de overzijde van de 
Romeinse Steenweg. Er wordt niet verwacht dat de bodems in het studiegebied beïnvloed 
zullen worden door deze ontwikkeling.  

Met betrekking de bodemkwaliteit, grondverzet of bodemgebruik, wordt geen wijziging van 
de effecten verwacht ten opzichte van deze referentiesituatie dan hierboven beschreven. 

8.6.3.4 Referentiesituatie 3 – Uitbouw openbaar vervoer  

Dit ontwikkelingsscenario houdt in dat het openbaar vervoer-netwerk verder wordt 
uitgebouwd en wordt doorgetrokken tot de projectsite. Indien deze ontwikkeling zou deel 
uitmaken van de referentiesituatie, betekent dit onder andere dat het projectgebied niet 
louter zou bestaan uit een parkeervlakte. Er zouden immers ook enkele tramlijnen het 



578   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

gebied doorkruisen. Het doortrekken van de METRO tot het projectgebied kan betekenen 
dat de diepere ondergrond (de geologie) lokaal verstoord werd en dat er zich een 
ondoorlatende betonnen constructie in de ondergrond zou bevinden. 

Met betrekking tot de bodemkwaliteit, grondverzet of bodemgebruik, wordt geen wijziging 
van de effecten verwacht ten opzichte van deze referentiesituatie dan hierboven 
beschreven. 

8.6.4 Beschrijving van de milieueffecten 

8.6.4.1 Aanlegfase 

8.6.4.1.1 Basisscenario 

Grondverzet  

Figuur 160 geeft de peilen weer tot waar de aanwezige bodem zal uitgegraven (dan wel 
opgehoogd) worden. 

 

Figuur 160 Peilen van de voorziene uitgraving/ophoging op de site. 
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Tijdens de graafwerken zal steeds de regelgeving van het grondverzet worden nageleefd: 

 Aangezien het grondverzet meer dan 250 m³ bedraagt, werd reeds een 
bodemonderzoek uitgevoerd (Technisch verslag volgens VLAREBO-wetgeving).  

 Uit het Technisch verslag (Universoil, 2015) blijkt dat de toplaag op het terrein 
bestaat uit een puinhoudende laag met een dikte van 30 tot maximaal 540 cm. 
Deze toplaag wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van puin, grind en 
baksteenresten.  

 Tevens werden hierin lokaal verhoogde concentraties aan PAK’s, minerale olie 
en zware metalen vastgesteld. De puinhoudende laag kreeg code 921. Deze 
grond kan binnen de kadastrale werkzone gebruikt worden als bodem mits 
toepassen van de code van goede praktijk. Ze kan ook gebruikt worden voor 
bouwkundige of vormvaste toepassingen.  

 De onderliggende laag is de van nature aanwezige grond, welke 211 als code 
kreeg. Deze bestaat uit siltige leem, die met diepte overgaat in een zwaardere 
kleistructuur. Deze grond kan in Vlaanderen vrij gebruikt worden als bodem en 
kan gebruikt worden binnen bouwkundige of vormvaste toepassingen. 

 De gebruiksmogelijkheden conform de milieuhygiënische codes zullen strikt 
worden gerespecteerd. 

 Er zal gewerkt worden volgens de code van goede praktijk voor grondverzet. 

Het berekende grondverzet wordt in onderstaande Figuur 161 en in Tabel 263 weergegeven.  

Het totale volume uit te graven grond voor de parking met 6 bouwlagen zal ca. 1.714.900 
m³ bedragen (Tabel 263). Ca. 527.100 m³ grond zal opnieuw kunnen dienen voor de 
aanvullingen van de parkzones. Uit het milieuhygiënisch onderzoek bleek immers dat de 
hoeveelheid grond met code 211 (grond die vrij kan gebruikt worden als bodem) voldoende 
groot is.  

De totale hoeveelheid af te voeren grond wordt dan geraamd op ca. 1.187.800 m³. 
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Figuur 161 Overzicht uitgravingen en aanvullingen 

Tabel 263 Berekening van het grondverzet  

1 Uitgravingen 1.714.900 m³ 

  Parking  1.234.800 m³ 

  Stadion 477.500 m³ 

  Drive way 2.600 m³ 

2 Aanvullingen 527.100 m³ 

  Park rond gebouwen 539.600 m³ 

  Park binnen campus 10.500 m³ 

  Park buiten campus 22.000 m³ 

  Aftrok logistiek weg -45.000 m³ 

 BALANS AFVOER 1.187.800 m³ 

Op basis van bovenstaande heerst een open grondbalans met hergebruiksmogelijkheden 
voor afgevoerde grond (score -2). 

De afvoer van grond wordt in het basisalternatief gespreid over een periode van minstens 11 
maanden. Er wordt getracht om de grond maximaal af te voeren via het water. Hiertoe 
wordt de grond door middel van vrachtwagens via de ring naar het Zeekanaal Brussel – 
Charleroi – Schelde in Brussel getransporteerd. De exacte bestemming van de grond zal 
echter afhangen van de opportuniteiten die er op dat ogenblik zijn. Wat de bestemming van 
de grond ook zal zijn, de afvoer gebeurt steeds in de richting van de R0. Het werfverkeer zal 
geen gebruik maken van de Romeinse Steenweg. In onderstaande Figuur 162 wordt een 
overzicht gegeven van de aan- en afvoerroutes van de grond. 
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Figuur 162 Rijrichting vrachtwagens voor het grondverzet 

Impact op bodemkwaliteit 

Bij het grondverzet dient alle wettelijke regelgeving (Bodemdecreet, Vlarebo) te worden 
gevolgd.  

De wegverharding en de onderfundering maken geen deel uit van de deelpartijen van het 
grondverzet. Deze, lokaal tot ca. 2,40 m-mv, dienen conform VLAREMA te worden 
behandeld. Wanneer bodemvreemd materiaal wordt uitgegraven, dient dit eveneens 
conform VLAREMA te worden behandeld. 

Er werden twee deelpartijen gedefinieerd in het milieuhygiënisch onderzoek. Deelpartij a1 
(code 211) kan vrij gebruikt worden als bodem binnen en buiten de projectzone en kan 
gebruikt worden binnen bouwkundige of vormvaste toepassing. Deelpartij b1 (code 921) kan 
binnen de kadastrale werkzone gebruikt worden als bodem mits toepassen van de code van 
goede praktijk. Ze kan ook gebruikt worden binnen bouwkundige of vormvaste toepassing. 

Op basis van het milieuhygiënisch onderzoek worden geen bijzondere voorwaarden 
opgelegd voor het uitgraven van de bodem of voor het gebruik van de uitgegraven bodem. 

Enkel bij toepassing van deelpartij a1 (211) als bodem buiten de projectzone dient nagegaan 
te worden of het percentage stenen in de uit te graven bodem effectief minder dan 5 
massaprocent stenen bevat en kleiner dan <50 mm. Zo ja, dient geen fysische scheiding te 
worden toegepast. 

Bij toepassing als bouwstof van de deelpartij b1 (921) dient nagegaan te worden of het 
percentage stenen in de uit te graven bodem minder dan 75 volumeprocent bedraagt. 
Indien het gehalte groter is dan 75 % dient deze partij als bouw- en sloopafval te worden 
beschouwd, dat kan aanvaard worden door een breker. Bij toepassing als bouwstof dient 
fysische scheiding te worden toegepast zodat het percentage bodemvreemde stenen minder 
dan 25% bedraagt en het gehalte bodemvreemde materialen, andere dan stenen, minder 
dan 1 massa- en volumeprocent. Deze partij bodem wordt echter niet binnen het project 
aangewend. Het volume van deelpartij a1 (code 211) wordt geraamd op 895.540 m³, en is 
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bijgevolg voldoende groot om alle nodige aanvullingen in het kader van het project te 
realiseren. 

Indien de beperkingen met betrekking tot hergebruik en de code van goede praktijk bij 
grondverzet gerespecteerd worden, wordt geen risico verwacht van verspreiding van 
verontreiniging met PAK’s, zware metalen en minerale olie aanwezig in deelpartij met code 
921 (score 0 m.b.t. verspreiding bodemverontreiniging bij grondverzet).  

Het gebruik van machines en materiaal tijdens de aanlegfase kan gepaard gaan met 
accidentele lekken van olie of brandstof. Het directe effect dat deze lekken hebben op de 
bodemkwaliteit is afhankelijk van de aard en de duur en is meestal zeer beperkt in omvang. 
Dit effect kan als licht tot matig beschouwd worden, afhankelijk van de mate van 
verspreiding. Indien wordt overgegaan tot een snelle interventie, wordt dit effect als 
neutraal beschouwd (score 0 m.b.t. accidentele bodemverontreiniging). 

Zoals beschreven in paragraaf 8.6.3.1.5heeft het gevoerde onderzoek niet aangetoond dat 
er zich in de bodem asbest bevindt. Enige verspreiding van dergelijk materiaal is dan ook 
niet aan de orde. Indien onvoorzien alsnog enig spoor van asbest zal worden aangetroffen, 
zal eveneens de grondverzetsregeling worden gerespecteerd. Uitgegraven bodem met een 
(gewogen) asbestconcentratie van maximaal 100 mg/kg ds kan (her)gebruikt volgens de 
grondverzetregelgeving. Uitgegraven bodem met een (gewogen) asbestconcentraties hoger 
dan 100 mg/kg ds kan niet hergebruikt worden als bodem binnen en buiten de kadastrale 
werkzone en evenmin als bouwkundig bodemgebruik of vormvast product. Pas na reiniging 
tot een asbestconcentratie van maximaal 100 mg/kg ds komen de uitgegraven partijen in 
aanmerking voor hergebruik. Daarnaast zal voor het uitgraven, transport en verwerking van 
asbest Hoofdstuk 4.7. van Vlarem II “Beheersing van asbest” te allen tijde worden 
gerespecteerd. Risico’s inzake verspreiding van of blootstelling aan asbest wordt daarom als 
verwaarloosbaar beschouwd (score 0 m.b.t. verspreiding van asbest).  

8.6.4.1.2 Inrichtingsalternatieven 

Inrichtingsalternatief IA1, wat inhoudt dat een parking met een grotere capaciteit wordt 
gebouwd, zal niet gepaard gaan met een groter grondverzet. De effecten ervan zijn dus 
identiek aan die van het basisalternatief. Hetzelfde geldt voor inrichtingsalternatief 2 
(energievoorziening door WKK). 

8.6.4.1.3 Uitvoeringsalternatieven 

Het uitvoeringsalternatief waarbij het grondverzet wordt gespreid over een kortere periode 
(UAI) gaat voor wat betreft de discipline Bodem niet gepaard met andere of grotere effecten 
dan diegene die werden beschreven voor het basisalternatief . Dit geldt ook voor 
uitvoeringsalternatief 2 (UA2), waarbij een tijdelijke betoncentrale wordt ingericht op de site. 

8.6.4.2 Exploitatiefase 

De verschillende exploitatiescenario’s vertonen onderling geen verschillende effecten op de 
bodem, noch in aard, noch in grootte en worden daarom niet afzonderlijk besproken.  

Wijziging van het bodemgebruik 

Het huidige bodemgebruik van de site (semi-verhard parkeerterrein) zal na de realisatie van 
het project plaats maken voor een combinatie van ondergrondse parking en het 
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multifunctioneel complex, de campus, de Tuinbrug (in geval van ontsluitingsalternatief 3), 
met daarbinnen en errond een parkzone. Tussen de campus en het complex zal een interne 
ontsluitingsweg worden voorzien. 

Op basis van het significantiekader m.b.t. bodemgebruik (zie Tabel 260), betekent dit dat er 
deels bebouwing en verharding wordt voorzien waar vandaag semi-verhard oppervlakte 
bestaat (score -1). Op de niet-bebouwde zones wordt kunstmatig onverhard (park-)gebied 
aangelegd, waarbij de bodemgebruikscategorie niet wijzigt (score 0). Het verschil tussen 
het basisalternatief en de verschillende ontsluitings- en inrichtingsalternatieven is daarbij 
niet onderscheidend. 

Impact op bodemkwaliteit 

Het gebruik van machines en materiaal tijdens de exploitatiefase kan gepaard gaan met 
accidentele lekken van olie of brandstof. Dit geldt ook voor de opslag van diesel voor de 
noodaggregaten. Het directe effect dat deze lekken hebben op de bodemkwaliteit is 
afhankelijk van de aard en de duur en is meestal zeer beperkt in omvang. Bovendien zullen 
alle wettelijke voorschriften dienaangaande worden gevolgd. Dit effect kan als beperkt tot 
negatief beschouwd worden, afhankelijk van de mate van verspreiding. Indien wordt 
overgegaan tot een snelle interventie en/of als de nodige preventieve maatregelen worden 
genomen, wordt dit effect als neutraal beschouwd(score 0). 

8.6.4.3 Ontwikkelingsscenario’s 

8.6.4.3.1 Milieueffecten t.o.v. referentiesituatie 2 – NEO 

De effecten ten aanzien van de referentiesituatie waarbij NEO eveneens wordt gerealiseerd, 
zijn identiek als deze ten aanzien van de oorspronkelijke referentiesituatie hierboven 
beschreven. 

8.6.4.3.2 Milieueffecten t.o.v. referentiesituatie 3 – Openbaar vervoer 

Bij verdere uitbouw van het openbaar vervoer zal de impact van het project ongewijzigd 
blijven voor wat betreft de discipline Bodem. 

8.6.4.4 Besluit 

Tijdens de werkzaamheden zal een grote hoeveelheid grond worden uitgegraven, die (al dan 
niet ter plekke) dient te worden verwerkt en hergebruikt. Voor het grondverzet werd een 
milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd in 2015.  

Er wordt geen effect verwacht voor wat betreft het ontstaan of verspreiden van 
bodemverontreiniging. Er wordt niet verwacht dat asbest wordt aangetroffen. Te allen tijde 
dient aan de VLAREBO wetgeving te worden voldaan. 

Voor de exploitatiefase geldt dat het bodemgebruik op de volledige site zal wijzigen. Op 
locaties waar bebouwing en wegenis wordt voorzien, zal semi-verharde oppervlakte 
verdwijnen. Daarnaast worden op andere locaties parkzones of semi- of onverharde zones 
ingericht. 
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Tabel 264 Overzicht van de effecten op Bodem tijdens de aanlegfase 

 BASISSCENARIO/UITVOERINGSALTERNATIEVEN 

Grondverzet -2 

Bodemkwaliteit 0 

Tabel 265 Overzicht van de effecten op Bodem tijdens de exploitatiefase 

 EXPLOITATIESCENARIO’S 

ONTSLUITINGSALTERNATIEVEN 

INRICHTINGSALTERNATIEVEN 

UITVOERINGSALTERNATIEVEN 

Wijziging bodemgebruik -1/0 

Impact bodemkwaliteit 0 

De verschillende alternatieven en scenario’s zijn niet onderscheidend voor de discipline 
Bodem. 

8.6.5 Milderende maatregelen 

Voor wat betreft de discipline Bodem worden geen milderende maatregelen vereist. 

8.6.6 Leemten in de kennis 

De studie van de bodemgesteldheid wordt uitgevoerd op basis van de bodemkaarten van 
België. De waarnemingen en staalnamen voor het opmaken van deze bodemkaarten zijn 
uitgevoerd met een dichtheid van 1 tot 2 per hectare. Ondanks deze relatief grote dichtheid 
kunnen zich met betrekking tot bepaalde bodemkarakteristieken, toch onnauwkeurigheden 
ten gevolge van extrapolaties voordoen. 

8.6.7 Voorstellen tot monitoring 

Monitoring is niet noodzakelijk voor deze discipline. 
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8.7 Discipline Water 

8.7.1 Methodiek 

8.7.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Voor de beschrijving van de referentiesituatie van de discipline Water, vormt de huidige 
situatie het uitgangspunt voor de rapportage. Volgende gegevens over het grond- en 
oppervlaktewater in het studiegebied werden verzameld: 

 Hydrogeologie 

 Grondwaterkwetsbaarheid 

 Grondwaterwinningen 

 Grondwaterkwaliteit 

 Hydrografie 

 Afwaterings- en rioleringsstelsel 

 Beschrijving van de watertoetskaarten 

De beschrijving van de referentiesituatie voor oppervlaktewater en grondwater werd 
gebaseerd op de raadpleging van volgende databanken en rapporten:  

 Vlaanderen Risicozones voor overstroming en Recent overstroomde gebieden 
(AGIV); 

 Vlaams Hydrografische Atlas (AGIV); 

 Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be): Kwetsbaarheidskaart 
van het grondwater, Afbakening Waterwingebieden en beschermingszones (VMM), 
grondwaterwinningen, ... 

 OVAM (www.ovam.be): digitale databank van de verspreiding van 
bodemonderzoeken in Vlaanderen; 

 VMM-databank (www.vmm.be); 

 Watertoetskaarten (VMM). 

8.7.1.2 Beschrijving van de mogelijk aanzienlijke milieueffecten 

De effecten binnen de discipline Water kunnen opgesplitst worden in effecten op grondwater 
en effecten op oppervlaktewater. 

Het grondwater in de Wemmel-Lede aquifer204 bevindt zich op een grote diepte (ca. 20 m 
onder MV), zodat het niet noodzakelijk is om het grondwater te verlagen tijdens de 
aanlegfase. Tijdens de exploitatiefase van het project is er wel een impact mogelijk op het 
grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit ten gevolge van de in het project voorziene 
infiltratie van grote hoeveelheden hemelwater in de Wemmel-Lede aquifer. 

Het projectgebied is vandaag grotendeels onverhard. Door het project zal de verharde 
oppervlakte toenemen. Het project voorziet dus, conform de provinciale stedenbouwkundige 
verordening voor hemelwater, in de nodige buffering/infiltratie van hemelwater. In de 

                                                
204  In de Quartaire aquifer bevindt zich op de site geen (pemanent) grondwater van betekenis. Dit is bevestigd 

door eerdere waarnemingen en door een monitoringcampagne in de periode november 2015 – mei 2016. 
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praktijk is het de bedoeling het hemelwater zo veel mogelijk te hergebruiken en de rest te 
infiltreren. In dit MER zal nagegaan worden wat het effect is van de voorziene maatregelen 
op het oppervlaktewaterregime en de oppervlaktewaterkwaliteit. Het vermijden van 
bijkomende wateroverlast is daarbij een prioriteit, gegeven de gekende 
overstromingsproblematiek in o.m. het bekken van de Maalbeek, dat de natuurlijke 
afwatering van de site vormt. 

Het afvalwater afkomstig van het projectgebied zal worden aangesloten op bestaande 
rioleringsstelsels in de onmiddellijke omgeving van de site, namelijk die van Brussel 
(Vivaqua) en Grimbergen. Het afvalwater wordt vervolgens afgevoerd naar de RZWI’s. De 
extra vuilvracht die tijdens de exploitatiefase zal worden afgevoerd, zal begroot worden en 
gerelateerd aan de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.  

Verontreiniging van water kan ontstaan ten gevolge van accidentele situaties tijdens de 
werken, ten gevolge van het verplaatsen van bestaande verontreinigingen of ten gevolge 
van accidentele situaties ter hoogte van parkings tijdens de exploitatiefase. Het mogelijke 
risico op verontreinigingen zal nagegaan en kwalitatief besproken worden. 

Voor de bepaling van de mogelijke effecten op het oppervlakte- en grondwater 
(effectvoorspelling) worden een aantal criteria gehanteerd. Een overzicht van de mogelijke 
effecten met bijhorende criteria, en methodologie voor de discipline Water wordt 
weergegeven in onderstaande tabel205. 

Tabel 266 Beoordelingscriteria voor de discipline Water 

Effect Criterium Methodiek 

Impact van het project 
op de grondwater-
kwaliteit 

Risico op verplaatsing van 
grondwaterverontreinigingen of op 
grondwaterverontreiniging door 
calamiteiten en bij graafwerken. 

Risico op vervuiling en op 
hydrochemische beïnvloeding bij 
infiltratie van hemelwater in de 
Wemmel-Ledeaquifer 

Kwalitatieve beschrijving 

Impact van het project 
op de grondwater-
kwantiteit 

Wijzigingen in grondwaterpeilen en 
kwelfenomenen als gevolg van de 
wijzigingen in infiltratie in de Quartai-
re lagen en de Wemmel-Lede aquifer. 

Vereenvoudigde grondwatermodellering + 
waterbalans en expertoordeel 

Impact van het project 
op de oppervlakte-
waterkwantiteit 

Wijziging in de 
overstromingsgevoeligheid op de site 
en in het bekken van de Maalbeek en 
de Tangebeek. 

Kwantitatief onderbouwd expertoordeel 

Impact op 
oppervlakte-
waterkwaliteit 

Kans op bijkomende werking van 
riooloverstorten.  

 

Kwalitatieve bespreking  

Voor de beoordeling van de effecten op het grond- en oppervlaktewatersysteem, wordt een 
globaal beoordelingskader opgesteld, waarbij een toetsingskader van -3 tot +3 wordt 
gebruikt, om de actuele en ook toekomstige impact te beoordelen. 

                                                
205  De beoordelings- en significantiekaders voor de discipline Water zijn aangepast ten opzichte van de 

kennisgeving. De kaders in de kennisgeving waren eerder generiek van aard. In dit MER is er voor gezorgd dat 
de generieke kaders meer toegespitst zijn op de specifieke kenmerken van dit project. In de praktijk gaat het 
ook om een verfijning en een meer “SMART” definitie van de criteria, zodat de waardering van de impactbeoor-
deling op een meer objectieve basis kan gebeuren. 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 587 

Wij stellen volgende significantiekaders voor voor deze discipline: 

Tabel 267 Impact werken op grondwaterkwaliteit 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Aanzienlijk positief 
effect 

+3 Sanering van bestaande verontreiniging.  

Geen beïnvloeding van de kwaliteit van de Wemmel-Ledeaquifer door infiltratie 
van hemelwater. 

Positief effect +2 Wegvallen van een diffuse verontreinigingsbron.  

Geen beïnvloeding van de kwaliteit van de Wemmel-Ledeaquifer door infiltratie 
van hemelwater. 

Beperkt positief effect +1 Isoleren van een bestaande verontreiniging.  
Geen beïnvloeding van de kwaliteit van de Wemmel-Ledeaquifer door infiltratie 
van hemelwater. 

Geen effect 0 Geen kans op verspreiding van bestaande verontreinigingen of het ontstaan 
van nieuwe verontreinigingen.  

Geen beïnvloeding van de kwaliteit van de Wemmel-Ledeaquifer door infiltratie 
van hemelwater. 

Beperkt negatief 
effect 

-1 Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen binnen het 
projectgebied. Risico op accidentele situaties (mits snel optreden). Nieuwe 
diffuse verontreiniging van de “ondiepe aquifer” over een beperkte oppervlakte 
van het projectgebied. 

Geen beïnvloeding van de kwaliteit van de Wemmel-Ledeaquifer door infiltratie 
van hemelwater. 

Negatief effect -2 Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen tot buiten het 
projectgebied. Nieuwe diffuse verontreiniging van de “ondiepe aquifer” over het 
volledige projectgebied. 

Beperkte beïnvloeding van de kwaliteit van de Wemmel-Ledeaquifer door 
infiltratie van hemelwater. 

Aanzienlijk negatief 
effect 

-3 Reële kans op het ontstaan van nieuwe verontreinigingen van de “diepe 
aquifer”. 

Aanzienlijke beïnvloeding van de kwaliteit van de Wemmel-Ledeaquifer door 
infiltratie van hemelwater. 

Tabel 268 Impact op de grondwaterkwantiteit 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Aanzienlijk positief 
effect 

+3 Permanente toename van kwel in natte natuurgebieden op zo’n wijze dat 
een behoud of versterking van ecologische kwaliteit is verzekerd. Geen of 
beperkt negatieve invloed op bestaande vergunde grondwaterwinningen. 

Positief effect +2 Niet permanente toename van kwel in natte natuurgebieden op zo’n wijze 
dat een behoud of versterking van ecologische kwaliteit ondersteund wordt. 

Geen negatieve invloed op bestaande vergunde grondwaterwinningen. 

Beperkt positief effect +1 Ruimtelijk en tijdelijk beperkte toename van kwel in natte natuurgebieden 
met beperkte positieve invloed op de huidige ecologische kwaliteit. Geen 
negatieve invloed op bestaande vergunde grondwaterwinningen. 

Geen effect 0 Geen wijziging in grondwaterpeil of – regime.  

Beperkt negatief 
effect 

-1 Beperkte negatieve invloed op bestaande vergunde grondwaterwinningen 
zonder positief effect op de natte ecosystemen of negatieve invloed op 
winningen in combinatie met een positief effect op de natte ecosystemen 

Negatief effect -2 Negatieve invloed op bestaande vergunde grondwaterwinningen zonder 
positief effect op de natte ecosystemen 

Aanzienlijk negatief 
effect 

-3 Aanzienlijke negatieve invloed op bestaande vergunde grondwaterwinningen 
zonder positief effect op de natte ecosystemen 
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Tabel 269 Impact hemelwaterstromen op de oppervlaktewaterkwantiteit 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Geen effect 0 Geen surplus hoeveelheden afvoer van hemelwater, afvalwater (al dan niet met 
vertraagde afvoer) of bemalingswater in vergelijking met de referentiesituatie 

Beperkt negatief 
effect 

-1 De surplus hoeveelheden run-off water, afvalwater (al dan niet met vertraagde 
afvoer) of bemalingswater hebben een beperkt aandeel in de afvoercapaciteit en 
zullen geen impact hebben op overstromingen van de waterloop.  

Negatief effect -2 De surplus hoeveelheden run-off water, afvalwater (al dan niet met vertraagde 
afvoer) of bemalingswater hebben een beperkt aandeel in de afvoercapaciteit en 
zullen geen significante impact hebben op overstromingen van de waterloop 
voor zover extra buffercapaciteit kan voorzien worden in de publieke systemen.  

Aanzienlijk negatief 
effect 

-3 Grote surplus hoeveelheden run-off water, afvalwater (al dan niet met 
vertraagde afvoer) of bemalingswater kunnen een significante impact hebben op 
overstromingen van de waterloop. Aanzienlijke ingrepen in buffer- en/of 
pompcapaciteit in de publieke systemen nodig 

Tabel 270 Impact op waterkwaliteit 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Geen effect 0 Geen effecten op de oppervlaktekwaliteit 

Beperkt negatief effect -1 Tijdelijke en beperkte beïnvloeding van de oppervlaktewaterkwaliteit, afgeleid 
uit de toename in overstortfrequenties en -volumes De bijdrage van het 
geloosd effluent tot de capaciteit van de RWZI is kleiner dan 5%. 

Negatief effect -2 Belangrijke maar in de tijd beperkte beïnvloeding van de oppervlaktewater-
kwaliteit, afgeleid uit de toename in overstortfrequenties en -volumes. De 
bijdrage van het geloosd effluent tot de capaciteit van de RWZI is groter dan 
5%, maar het afvalwater is wel goed biologisch afbreekbaar en de geloosde 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn beperkt. 

Aanzienlijk negatief 
effect 

-3 Belangrijke en permanente of frequente beïnvloeding van de 
oppervlaktewaterkwaliteit, afgeleid uit de toename in overstortfrequenties en 
-volumes. De bijdrage van de geloosde IE tot de capaciteit van de RWZI is 
groter dan 5% en het afvalwater is niet goed biologisch afbreekbaar en/of de 
geloosde hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn te groot. 

Indien nodig en relevant en voor zover niet reeds opgenomen in de projectdefinitie zullen 
remediërende maatregelen die de vastgestelde negatieve effecten op het watersysteem in 
het studiegebied kunnen vermijden of beperken, worden voorgesteld. 

8.7.2 Afbakening van het studiegebied 

8.7.2.1 Inhoudelijke afbakening 

In de discipline Water wordt ingegaan op de verwachte effecten van het project op het 
oppervlaktewater en het grondwater. Binnen beide deeldisciplines wordt telkens nagegaan 
wat de mogelijke effecten van het project op de kwantiteit en de kwaliteit van het 
watersysteem zijn.  

Tenslotte worden in het kader van de discipline water ook de nodige elementen aangeleverd 
die de bevoegde overheden in staat stellen de watertoets van het project uit te voeren. 
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8.7.2.2 Geografische afbakening 

Het studiegebied voor de discipline Water (grondwater en oppervlaktewater) omvat de zone 
van het projectgebied, uitgebreid met alle (delen van) grond- en oppervlaktewateren, die 
een kwantitatieve of kwalitatieve invloed kunnen ondervinden van het project. Voor 
voorliggend project komt het maximale studiegebied voor wat het oppervlaktewater betreft 
overeen met het projectgebied, aangevuld met de valleien van de Tangebeek en de 
Maalbeek en met de hoofdcollectoren van de rioleringen op het grondgebied van 
Grimbergen en Brussel, tot aan de RWZI’s van Brussel Noord en Grimbergen. Voor het 
grondwater wordt de aquifer in de zanden van Wemmel-Lede mee in beschouwing genomen 
tot op het punt waarop geen invloed meer te verwachten is van de voorziene infiltratie van 
het hemelwater. In de praktijk gaat het vooral om de zone waarin een wijziging in 
kwelfenomenen kan worden verwacht. Deze zone wordt op hoofdlijnen afgebakend door de 
site zelf, de Maalbeek, de Leestbeek en oppervlaktewaterlichamen ten westen van de A12. 
Verderop in dit rapport wordt deze afbakening verfijnd (zie Figuur 184).  

8.7.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

8.7.3.1 Huidige situatie  

8.7.3.1.1 Hydrogeologie 

Het grondwatersysteem kan opgedeeld worden in watervoerende en scheidende lagen 
naargelang hun doorlatendheid. Weinig doorlatende lagen, waarin de waterstroming 
minimaal is omwille van het kleiig karakter, worden als scheidende laag of “Aquitard” 
aangeduid. Goed doorlatende lagen worden aangeduid als “Aquifer”. De geologische en 
hydrogeologische karakteristieken van het studiegebied worden samengevat in Tabel 271 
(Matthijs, 2009 & Borremans, 2015).  

De oppervlakkige hydrogeologie in het studiegebied wordt bepaald door de lemige deklagen 
van het Pleistoceen bovenop de ondoorlatende kleien van Ursel/Asse. De quartaire lagen 
worden verderop in dit rapport ook de “ondiepe aquifer” genoemd206. De formaties van 
Bolderberg en Sint-Huibrechts-Hern werden slechts in één boring waargenomen in de 
database van de Digitale Ondergrond Vlaanderen (DOV). Op de projectsite werden ze bij het 
uitvoeren van boringen niet aangetroffen. 

De lemige deklagen hebben een dikte van een tiental meter en een kleiig karakter. De 
afsluitende laag van Ursel/Asse heeft een dikte van zo’n 7 m. Het belangrijkste 
watervoerende pakket bestaat uit de zanden van Wemmel, Lede en Vlierzele. Verderop in dit 
rapport wordt dit pakket ook de “diepe aquifer” genoemd. Deze aquifer bevindt zich op een 
diepte van 18 à 22 m onder het maaiveld (op gemiddeld ± 50 à 52 mTAW) en heeft een 
dikte van ongeveer 17 m. De bovenste 2 meter van de aquifer is echter eerder kleiig en 
daardoor niet zeer geschikt voor waterberging. 

 

 

                                                
206  Hoewel deze laag ter hoogte van de site in werkelijkheid nauwelijks watervoerend is. 
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Tabel 271 Geologische en hydrogeologische opbouw 

CHRONOSTRATIGRAFIE LITHOSTRATIGRAFIE HYDROSTRATIGRAFIE 

Quartair  
Quartaire 
Aquifersystemen 

matig 
doorlatend 

Ce
no

zo
ïc

um
 

Mioceen  
Formatie van 
Bolderberg 

 
Mioceen 
Aquifersysteem 

Watervoerend 

Oligoceen 
Tongeren 
Groep 

Formatie van 
Sint-
Huibrechts-
Hern 

 
Oligoceen 
Aquifersysteem 

Eoceen 

 
Formatie van 
Maldegem 

Lid van Ursel Bartoon 
Aquitardsysteem 

Ondoorlatend 
Lid van Asse 

Lid van 
Wemmel 

Ledo Paniseliaan 
Brusseliaan 
Aquifersysteem 

Watervoerend 
Zenne 
Groep 

Formatie van 
Lede 

 

Ieper 
Groep 

Formatie van 
Gentbrugge 

Lid van 
Vlierzele 

Lid van 
Merelbeke 

Paniseliaan 
Aquitard 

Ondoorlatend 

Formatie van 
Hyon 

Lid van 
Egem 

Ieperiaan 
Aquifer 

Watervoerend 

Formatie van 
Tielt 

Lid van 
Kortemark 

Ieperiaan 
Aquitard 

Ondoorlatend 
Formatie van 
Kortrijk 

Lid van 
Aalbeke 

Lid van 
Moen 
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Figuur 163 toont een terreindoorsnede volgens een noord-west-zuidoost as, doorheen het 
midden van Parking C, dwars op de vallei van de Maalbeek. Uit deze figuur valt duidelijk af 
te leiden dat de Wemmel-Ledeaquifer dagzoomt op de flanken van de vallei van de 
Maalbeek, en er dus een freatisch karakter heeft. Hier kunnen in regenrijke periodes nieuwe 
kwelzones ontstaan die de lokale waterhuishouding van de Maalbeek kunnen beïnvloeden. 
De afwezigheid van afdekkende kleilagen in de valleien is te verklaren doordat ze in het 
quartair bij een dalende zeespiegel werden weggeërodeerd door de zich steeds dieper 
insnijdende beken.  

Door Fugro werden in 2014 een aantal sonderingen verricht en zes boringen uitgevoerd op 
de site. Daarbij werd bovenstaande geologie grotendeels bevestigd en werd grondwater 
vastgesteld op een diepte van doorgaans ca. 20 à 21 m onder het maaiveld (Fugro, 2014), 
i.e. in de Wemmel-Lede aquifer. In één van de boorputten werd het grondwaterpeil 
opgevolgd gedurende één maand (juli-augustus). Het grondwaterpeil in de “diepe aquifer” 
fluctueerde daarbij rond de 49,50 m TAW, terwijl de top van de aquifer zich er rond de 52 m 
TAW bevindt. In deze periode was de aquifer dus niet artesisch.  

In november 2015 werd een monitoringscampagne opgestart in 4 bestaande piezometers 
(vanaf april 216 kwamen daar nog 4 piëzometers bij). Over een periode van zes maanden, 
waarbij maandelijks de grondwaterstand opgemeten wordt, werden schommelingen in het 
grondwaterniveau waargenomen in de orde van enkele tientallen centimeters, tot maximaal 
70 cm. Het hoogst waargenomen peil bedroeg in die periode 49,39 m TAW. Hier kan uit 
afgeleid worden dat de stijghoogte in het diepe grondwater waarschijnlijk (zo goed als) nooit 
de top van de aquifer bereikt, ook niet in de wintermaanden.  

Op basis van de geologie en de topografie kan afgeleid worden dat de stroming van het 
grondwater waarschijnlijk naar het noordoosten gebeurt; metingen in peilbuizen op de site 
hebben dit bevestigd. 
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Figuur 163 Geologische dwarsdoorsnede volgens een NW-ZO as, doorheen het midden van Parking 
C en loodrecht op de vallei van de Maalbeek 

Uit de waarnemingen van Fugro is gebleken dat het zand in de Wemmel-Lede aquifer fijn tot 
zeer fijn en soms ook siltig is. Zeer hoge doorlatendheden zijn hier dan ook niet te 
verwachten. Onderstaande tabel vat de aangenomen hydrogeologische parameters van de 
aquifer samen: 

Tabel 272 Hydrogeologische parameters aquifer 

Parameter Waarde 

Minimale hydraulische conductiviteit 0,6 m/dag 

Gemiddelde hydraulische conductiviteit 1,8 m/dag 

Maximale hydraulische conductiviteit 3,0 m/dag 

Dikte aquifer 15-17 m 

Diepte aquifer 35-52 m TAW 

Stijghoogte in de aquifer 48-52 m TAW 

Opbrengstcoëfficient  Niet gekend 

Het quartaire pakket bevat weinig tot geen grondwater. Tijdens de monitoringscampagne 
van twee peilbuizen (met filters tot op de bodem van de quartaire laag) werd tussen 
november 2015 en mei 2016 bij geen van de maandelijkse waarnemingen grondwater 
aangetroffen in de peilbuizen Als er al een tijdelijke hangende watertafel bovenop de kleien 
van Ursel en Asse zou aanwezig zijn is ze, ook gezien haar ligging dicht bij de 
waterscheidingslijn, allicht van weinig belang. 
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8.7.3.1.2 Grondwaterkwetsbaarheid 

De kwetsbaarheid van het grondwater is voor Vlaanderen weergegeven in 
kwetsbaarheidskaarten met een schaal van vijf eenheden (van uiterst tot weinig kwetsbaar). 
De aard en de dikte van de deklagen, de dikte en eigenschappen van de watervoerende 
lagen en de dikte van de onverzadigde zone (diepte van de grondwatertafel) bepalen de 
kwetsbaarheid van het grondwater. 

De kwetsbaarheidskaarten hebben betrekking op de bovenste winbare watervoerende laag. 
Voor de projectsite is dit de Wemmel-Ledeaquifer. Aangezien deze watervoerende laag 
bestaat uit zand, de deklaag lemig is en de onverzadigde zone 10 m dik of dikker is, wordt 
het grondwater ter hoogte van het projectgebied aangeduid als matig kwetsbaar (Cb). 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn geen grondwaterkwetsbaarheidskaarten 
beschikbaar. Op basis van de tertiair geologische kaart (Figuur 150) kan echter aangenomen 
worden dat de geologische opbouw in het Brusselse deel van het studiegebied gelijkaardig is 
aan die in het Vlaamse deel, zodat het grondwater ook hier als matig kwetsbaar kan 
beschouwd worden. 

8.7.3.1.3 Grondwaterwinningen 

Het studiegebied is niet gelegen ter hoogte van een waterwingebied of een 
beschermingszone. Het meest nabijgelegen waterwingebied is “Katte-Meuterbos” in Zemst, 
dat gelegen is op bijna 9 km ten noordoosten van parking C.  

Binnen een straal van twee km rond het projectgebied bevinden zich slechts vier 
grondwaterwinningen, waarvan twee in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie 
onderstaande tabel en Figuur 164). 

Tabel 273 Grondwaterwinningen in het studiegebied 

N° Type uitbating Diepte 
(m-mv) 

HCOV-
code 

Aquifer Vergund 
dagdebiet 

(m³) 

Vergund 
jaardebiet 

(m³) 

449 Car Wash 35 600 Ledo Paniseliaan Brusseliaan 
Aquifersysteem 

30 7.500 

1.038 Seminarie- en 
ontmoetingscentrum 

23 600 Ledo Paniseliaan Brusseliaan 
Aquifersysteem 

8 1.000 

141  148  UH/RBC_8 Landeniaan zand 
aquifer 

50 18.000 

110  60  UH/RBC_8 Landeniaan zand 
aquifer 

20 5.500 

Twee grondwaterwinningen onttrekken water aan het Ledo Paniseliaan Brusseliaan 
Aquifersysteem, de andere aan het Landeniaan aquifersysteem.  
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Figuur 164 Vergunde grondwaterwinningen in een straal van 2 km rond het projectgebied 

 

Binnen een straal van 5 km bevinden zich heel wat meer grondwaterwinningen, namelijk 45 
in totaal. De meeste hiervan pompen water op uit de tertiaire lagen boven de Ieperiaan 
aquitard, en uit de Ieperiaan en Landeniaan aquifersystemen. Figuur 165 geeft een overzicht 
van de ligging van deze winningen. 
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Figuur 165 Vergunde grondwaterwinningen in een straal van 5 km rond het projectgebied 
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8.7.3.1.4 Grondwaterkwaliteit 

In het kader van het in 2014 uitgevoerde oriënterend bodemonderzoek werd de 
grondwatertafel niet bemonsterd. Wel werden in de ophooglaag overschrijdingen van de 
bodemsaneringswaarde vastgesteld voor zink, lood en benzo(a)pyreen. Het valt niet uit te 
sluiten dat deze bodemvervuiling verder is uitgeloogd naar het grondwater. 

In het kader van de ontwerpstudies voor het Eurostadium werden recent twee boorgaten 
geïnstalleerd met daarin telkens drie peilbuizen. In de diepste peilbuizen werden 
grondwaterstalen genomen (staalname op 6/11/2015) waarop een aantal kwaliteits-
parameters werden bepaald. De resultaten hiervan worden weergegeven in Tabel 274. 

Tabel 274 Resultaten van de analyse van het diepe grondwater op de site.  

Parameter Eenheid BH03 G BH05 G Milieukwaliteitsnorm VLAREM 
II 

Datum  06.11.2015 06.11.2015  

Niveau maaiveld m TAW 69,87 71,09  

Diepte peilbuis m-mv 32,37 33,87  

Niveau grondwater m-mv 20,56 22,64  

pH  7,42 6,78 5 - 8,5 

Geleidbaarheid µS/cm 1077 2631 1600 

Temperatuur °C 13,98 14,68 25 

Zuurstof mg/l 2,34 2,25  

Redox µV 44,3 -42,4  

Sulfide mg/l <0,1 <0,1  

Ammonium (als N) mg/l 0,31 0,03 0,5 

Chloride (Cl) mg/l 14 46 250 

Ijzer (II) mg/l 0,14 <0,10 20 

Nitraat (als N) mg/l 1,3 13 50 

Nitriet (als N) mg/l 0,1 0,06 0,1 

Ortho-fosfaat (P) mg/l 0,38 0,03 1,34 

Sulfaat mg/l 120 210 250 

Carbonaat mg/l <6 <6  

Fluoride [F] mg/l 0,21 0,18 1,5 

Waterstofcarbonaat mg/l 150 470  

Arseen (As) µg/l <5,0 <5,0 20 

Cadmium (Cd) µg/l 0,1 0,18 5 

Calcium (Ca) mg/l 42 240 270 

Chroom (Cr) µg/l 2,8 13 50 

IJzer (Fe) µg/l 630 2.200 20.000 

Kalium (K) µg/l 3.500 2.900 12.000 

Koper (Cu) µg/l 9,6 6,1 100 

Kwik (Hg) µg/l <0,03 <0,03 1 

Lood (Pb) µg/l 22 <5,0 20 

Magnesium (Mg) µg/l 4.000 28.000 50.000 

Mangaan (Mn) µg/l 40 620 1.000 

Natrium (Na) µg/l 7.3000 22.000 150.000 

Nikkel (Ni) µg/l <5,0 7,7 40 

Zink (Zn) µg/l 41 120 500 
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Er worden beperkte overschrijdingen vastgesteld (in één of beide putten) voor elektrische 
geleidbaarheid en lood. De waarden voor nitraat, nitriet en sulfaat zijn relatief hoog zonder 
dat de normen worden overschreden. Benzo(a)pyreen of andere PAK’s werden niet 
geanalyseerd, zodat niet kan uitgemaakt worden of de vervuiling in de toplaag een invloed 
heeft gehad op de diepe watervoerende laag. 

Of de vastgestelde vervuiling van de site zelf afkomstig is, is moeilijk uit te maken. Sowieso 
is de vervuiling beperkt tot enkele parameters en vinden we slechts lichte overschrijdingen. 
We kunnen dus aannemen dat de “diepe aquifer” in de zanden van Lede-Wemmel ter 
plaatse van de site vrij goed afgeschermd is van vervuilende invloeden afkomstig van de 
oppervlakte door de 10 meter dikke Bartoon-aquitard.  

Op ongeveer 1700 m ten noordoosten van het projectgebied bevindt zich een meetpunt van 
het grondwatermeetnet van VMM, namelijk put 704/72/2 te Grimbergen (X: 149018; Y: 
178802), zie Figuur 166 en onderstaande Tabel 275. 

Hier wordt de waterkwaliteit opgevolgd in twee filters. De bovenste filter bevindt zich in het 
zand van Onderdale (deel van het Bartoon-aquitardsysteem) en is voor deze studie niet 
relevant. De diepere filter bevindt zich in de zanden van Wemmel.  

Tabel 275 Grondwatermeetnet 
Put Filter Aquifer Onderkant 

filter (m-MV) 
Lengte 
filter 

Meest recente 
meting 

704/72/2 1 0504 (Zand van Onderdaele) 10 1,00 17/4/2014 

2 0611 (Zand van Wemmel) 24,5 1,00 17/4/2014 

In de aquifer in de zanden van Wemmel werden slechts een beperkt aantal parameters 
geanalyseerd: pH, T°, EC, ammonium, carbonaat, bicarbonaat, nitraat, nitriet en fosfaat.  

De analyseresultaten van het grondwater in dit punt worden weergegeven in Tabel 276. Ter 
vergelijking worden ook de richtwaarden volgens Vlarem II opgenomen. De overschrijdingen 
van de richtwaarden voor de grondwaterkwaliteit worden cursief aangeduid; 
overschrijdingen van de maximumwaarden in het vet. 

Er worden geen in het oog springende waarden vastgesteld. Nergens wordt de maximale 
Vlarem-grenswaarde overschreden. Wel zijn een aantal overschrijdingen van de richtwaarde 
vastgesteld. De nitraatwaarden zijn verhoogd maar blijven meestal ruim onder de 
grenswaarde van 50 mg/l, wat suggereert dat de kwaliteit van deze watervoerende laag in 
deze omgeving relatief weinig beïnvloed wordt door pollutie van aan de oppervlakte, zonder 
dat deze pollutie afwezig is. Het feit dat de aquifer dagzoomt op de flanken van de 
Maalbeekvallei is hier allicht niet vreemd aan.  
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Figuur 166 Punten van het grondwatermeetnet in de ruime omgeving van de site 

Tabel 276 Analyseresultaten voor meetput 704/72/2, filter 2  
Datum pH 

Sörensen 
EC 

(µS/cm)

T (°C) NH4+ 

(mg/l) 

HCO3- 

(mg/l) 

CO32-
(mg/l) 

NO3-
(mg/l) 

NO2-
(mg/l) 

PO43-
(mg/l) 

17/03/2005 7.65 802 16.3 0.08   3.32 0.092 <0.03 

25/04/2006 6.56 758 11.7  0.0 0.0 1.95 0.070  

03/10/2006 7.23 833 11.3 <0.26 0.0  2.59 0.056 <0.31 

30/03/2007 4.79 876 10.5 <0.26 0.0 0.0 5.49 <0.030 <0.31 

08/11/2007 7.40 881 10.2 <0.26   7.35 <0.030 <0.31 

01/07/2008 7.18 929 11.9 <0.26 0.0 0.0 11.30 <0.030 0.58 

07/02/2009 5.37 998 9.8 <0.16   17.50 <0.030 0.30 
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09/06/2009 7.40 870 14.1 0.26   20.45 0.230 0.40 

06/10/2009 7.30 828 15.3 0.22   22.00 0.200 0.25 

11/05/2010 7.30 874 13.2 <0.16   28.00 <0.030 <0.10 

30/09/2011 7.40 915 13.1 <0.10   44.00 0.032 <0.10 

18/04/2014 7.90 440 11.1 <0.10   5.50 <0.030 0.14 

Richtwaarde 
Vlarem II 

6,5 ≤ pH 
≤ 8,5 

400 12 0,05 
  

25  0,17 

Maximale 
waarde 

Vlarem II 
  25 0,5 

  
50 0,1 2.2 

8.7.3.1.5 Hydrografie 

Hydrografisch gezien ligt het projectgebied in het Dijlebekken en het deelbekken Zenne-
Maalbeek-Aabeek. De voor het projectgebied relevante waterlopen worden weergegeven in 
onderstaande Tabel 277 en in Figuur 167.  

Tabel 277 Waterlopen in het studiegebied 
Naam VHAG-

code 
Categorie Beheerder Kwaliteits-

doelstelling 

Maalbeek 6673 Geklasseerd, tweede categorie Provincie Vlaams-Brabant Basiskwaliteit 

Tangebeek 6608 Geklasseerd, tweede categorie Provincie Vlaams-Brabant Basiskwaliteit 

Leestbeek 6734 Geklasserd, tweede categorie Provincie Vlaams-Brabant Basiskwaliteit 

Het projectgebied bevindt zich op het Heizelplateau, tussen de vallei van de Zenne en de 
vallei van de Maalbeek. De natuurlijke afwatering van de site verloopt in de richting van de 
vallei van de Maalbeek en de Tangebeek. Zowel de Maalbeek als de Tangebeek monden uit 
in het kanaal Brussel-Zeeschelde, stroomafwaarts van Vilvoorde. De Zenne mondt uit in de 
Dijle, stroomopwaarts van de samenvloeiing van de Dijle en de Nete tot de Rupel. De 
volledige afwatering van de site gebeurt dus in de richting van de Zeeschelde. 

8.7.3.1.1 Oppervlaktewaterkwaliteit 

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt besproken aan de hand van het 
oppervlaktewatermeetnet van de VMM. De meetpunten worden weergegeven op Figuur 168.  

Op ongeveer 1,5 km ten noorden van het projectgebied is een meetpunt gelegen op de 
Maalbeek (nr. 357300). Het dichtstbijzijnde meetpunt op de Tangebeek (nr. 358200) bevindt 
zich op ca. 5 km in vogelvlucht stroomafwaarts van het projectgebied.  
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Figuur 167 Hydrografie in de omgeving van het projectgebied 
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Figuur 168 Meetpunten oppervlaktewaterkwaliteit (VMM) en overstortlocaties in de omgeving van 
het projectgebied  
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FYSISCH – CHEMISCHE KWALITEIT 

Op de meetplaatsen van het chemische meetnet wordt meestal een basispakket van 
parameters onderzocht: 

 Watertemperatuur 

 Concentratie aan opgeloste zuurstof (O2) 

 Zuurtegraad (pH) 

 Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 

 Ammoniakale stikstof (NH4
+) 

 Nitriet (NO2) en nitraat (NO3) 

 Totaal orthofosfaat (o-PO4) 

 Totaal fosfor (Pt) 

 Chloride (Cl-) 

 Geleidingsvermogen (EC) 

De parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), Kjeldahl-stikstof (Kj-N), sulfaat (SO4
-2), 

totale hardheid, gehalte aan zwevende stoffen (ZS) en zware metalen, worden bepaald op 
een aantal geselecteerde meetplaatsen. 

Voor wat betreft de chemische samenstelling van het oppervlaktewater wordt de meest 
recente informatie samengevat in Tabel 280. Ter vergelijking worden ook de richtwaarden 
volgens Vlarem II opgenomen voor oppervlaktewater met basiskwaliteit. De overschrijdingen 
van de basiskwaliteitsnorm worden in het rood aangeduid. 

De beschikbare resultaten voor de Maalbeek tonen enkele zeer beperkte overschrijdingen 
voor de analyses van één tijdstip in 2014 voor wat betreft de parameters chemisch 
zuurstofverbruik (CZV) en orthofosfaat(o-PO4). Voor de andere gerapporteerde parameters 
voldoet de Maalbeek aan de milieukwaliteitsnorm. Op basis van de overige meetresultaten in 
2014 werden geen overschrijdingen vastgesteld. Algemeen kan besloten worden dat de 
kwaliteit van de Maalbeek goed is. 

De resultaten van de Tangebeek tonen voor het jaar 2010 systematisch overschrijdingen 
voor de parameters geleidbaarheid (EC), biochemisch zuurstofverbruik (BZV), chemische 
zuurstofvraag (CZV), ammoniakale stikstof (NH4+), en orthofosfaat (o-PO4). Er wordt ook 
niet voldaan aan de minimale zuurstofconcentratie (O2).  

De verontreiniging van de Tangebeek met bovenstaande parameters was vermoedelijk het 
gevolg van een aantal gekende knelpunten. Het water van de grachten en beken kwam in 
de riolering terecht, huizen waren gemengd aangesloten (de Tangebeek vervoerde het 
afvalwater en het slib van 30.000 IE) en ook de staat van de riolering was niet optimaal, met 
insijpelen van afvalwater tot gevolg. Het gevolg hiervan was een hydraulische overbelasting 
en biologische onderbelasting van de RWZI, frequent werkende overstorten met een nefaste 
invloed op de kwaliteit van de Tangebeek.  

Recent werd door Aquafin de optimalisatie van de Tangebeekcollector afgerond. De collector 
werd deels gerenoveerd en deels heraangelegd. Dit zal zich op relatief korte termijn 
waarschijnlijk vertalen in een verbetering van de waterkwaliteit van de Tangebeek. Als ook 
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de nieuwe RWA-collector vanaf de A12 is aangelegd (project OP 22254) en het systeem dus 
grotendeels gescheiden is zal de kwaliteit nog verder verbeteren.  

De gemeente Grimbergen plant nog een afkoppelingsproject dat hier op aansluit 
(Acacialaan, Hazelaarlaan,Lakensestraat, Boechoutlaan, …) maar dit zal vermoedelijk niet op 
korte termijn gerealiseerd worden.  

Daarnaast voorziet de gemeente Grimbergen de inrichting van een gescheiden 
rioleringsstelsel voor de woningen ter hoogte van de Haneveldlaan. Op die manier wordt het 
huishoudelijk afvalwater van de Tangebeek losgekoppeld. Het voorontwerp van dit project 
werd recent goedgekeurd en dit project kan tegen 2020 gerealiseerd zijn. 

ZUURSTOFGEHALTE 

Een andere belangrijke parameter voor de bespreking van de waterkwaliteit is de opgeloste 
zuurstof. De aanwezigheid van een voldoende hoge concentratie aan opgeloste zuurstof is 
van zeer groot belang voor het leven in het water en speelt een grote rol in zelfzuiverende 
processen van de waterloop. 

De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor 
zuurstofverzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofconcentraties, 
maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring207. De resultaten krijgen 
volgende beoordeling (een hogere index wijst op een slechtere kwaliteit): 

Tabel 278 Beoordeling volgens Prati-index 
PIO Klasse Kleur Beoordeling 

0 - 1 1 blauw niet verontreinigd 

>1 - 2 2 groen aanvaardbaar 

>2 - 4 3 geel matig verontreinigd 

>4 - 8 4  oranje  verontreinigd 

>8 – 16 5 rood zwaar verontreinigd 

 

In onderstaande Tabel 279 wordt de Prati-index weergegeven voor de Maalbeek en 
Tangebeek. 

Tabel 279 Prati-index van de waterlopen in het studiegebied 
Meetpunt Waterloop 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

357300 Maalbeek 5,46 5,56  5,78   3,58 2,80 2,29 2,06 1,19 1,54 

358200 Tangebeek 4,97 5,63  5,12 5,92   5,45     

De Maalbeek vertoont sinds 2013 een aanvaardbare basiskwaliteit volgens de Prati-index. 
Voor de Tangebeek zijn geen gegevens beschikbaar voor na 2010. Op basis van de 
beschikbare gegevens wordt vastgesteld dat deze waterloop verontreinigd is. Het gebrek 
aan zuurstof werd ook reeds aangehaald bij de bespreking van de fysisch-chemische 
kwaliteit, en wordt hier bevestigd. 

                                                
207  Eutrofiëring is de toestand die optreedt bij een toevoer van een overmaat aan voedingsstoffen. Hierdoor 

ontstaat er een sterke groei en vermeerdering van bepaalde soorten, waarbij meestal de biodiversiteit sterk 
afneemt. 
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Tabel 280 Waterkwaliteit voor de Maalbeek (2014) en de Tangebeek (2010) – rode tekst betekent overschrijding van de kwaliteitsnorm 
 Parameter T pH O2 O2 verz EC 20 Cl- BZV5 CZV KjN NH4+ NO3- NO2- N t P t oPO4 ZS 

Eenheid °C - mg/L % µS/cm mg/L mgO2/L mgO2/L mgN/L mgN/L mgN/L mgN/L mgN/L mgP/L mgP/L mg/L 

Basiskwaliteitsnorm 25+3 6,5 - 8,5 ≥ 5   1.000 200 6 30   5 NO2- + NO3- ≤ 10     0,3 50 

Tangebeek 

06/12/2010 4,8 8 8,3 66 1.250 200 18 76 19 12 2,7 0,24   1,3 1,2 35 

03/11/2010 11,9 7,7 1,5 14 971 78 10 41 11 9,3 0,24 0,045   1,8 1,6 <4,3 

06/10/2010 15,9 7,7 2,3 25 1.057 110 6 37 13 11 0,48 0,053   1,4 1,4 8 

15/09/2010 15,4 7,4 5,2 53 336 29 3 8 1,8 1,4 1,4 0,23   0,38 0,35 8,3 

04/08/2010 17,6 7,6 3,4 36 857 87 4 38 7 5,1 0,46 0,059   1,3 1 <7 

07/07/2010 21,3 7,7 1,9 21 1.066 97 28 100 16 12 <0,06 0,14   1,8 1,3 13 

16/06/2010 14,7 7,9 2,2 22 1.160 130 17 48 8,6 17 0,36 0,035   2 2 10 

05/05/2010 8,9 7,9 6 51 1.046 91 9 33 7,5 7,4 1,8 0,39   0,88 0,68 <4,3 

14/04/2010 11,1 7,9     970 90 7 23 7,4 6,3 1,5 0,18   0,83 0,76 12 

10/03/2010 4,2 7,9     1.104 130 9 29 7,3 4,5 3,1 0,14   0,74 0,48 7,2 

11/02/2010 1,6 8 7,7 58 2.030 120 9 33 8,2 2,6 2,9 0,063   0,49 0,15 15 

26/01/2010 2,2 7,9 7,6 53 1.059 120 10 34 9,3 6,1 2,1 0,17   0,77 0,76 12 

Maalbeek 

03/11/2014 14 7,9 7,7 75 536 34 2 31 2,95 1,04 0,56 0,092 3,6 0,91 0,33 36 

02/10/2014 16,9 8 7,2 73 773                       

08/09/2014 17,2 8 7,4 77 745 51 2 16 0,5 0,8 3,1 0,097 3,7 0,37 0,22 5,2 

14/07/2014 17,9 7,9 7,6 84 589 20 2 22 1,93 0,17 1 0,069 3 0,45 0,067 14 

05/05/2014 13,4 8 8,3 81 787 60 3 17 1 0,45 2,8 0,101 3,9 0,24 0,17 11 

07/04/2014 15,6 8 8,6 87 794 57 4 19 <0,5 <0,1 2,7 0,089 3 0,22 0,124 12 

20/01/2014 8,2 8 10,1 88 636 45 3 60 1,62 0,46 2,29 0,086 4 0,21 0,093 53 
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8.7.3.1.2 Structuurkwaliteit 

De gegevens met betrekking tot de structuurkwaliteit van de Maalbeek en Tangebeek zijn 
afkomstig uit de AGIV-dataset met betrekking tot de ecologische typologie van de 
waterlopen in Vlaanderen en worden weergegeven in Figuur 169. De structuurkwaliteit 
wordt ingedeeld in 5 categorieën: zeer waardevol, waardevol, matig, zwak en zeer zwak op 
basis van fysische structuurkenmerken.  

 

Figuur 169  Structuurkwaliteit van de waterlopen 

Bij een matige of zwakke structuur liggen verschillende aspecten aan de basis. Dergelijke 
beken worden gekenmerkt door bedijking, afgesneden meanders, oeververstevigingen enz. 
Het gebrek aan structuur ligt mee aan de basis van het verlies van de natuurlijke dynamiek. 
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Rechttrekkingen van waterlopen leiden immers tot biotoopdegradatie. Een ontoereikende 
waterloopstructuur heeft tevens een negatieve invloed op het waterbergend vermogen van 
de waterloop en de vallei, het zelfreinigende vermogen van de waterloop en staat (samen 
met de waterkwaliteit) een goede visstand in de weg, aangezien er o.m. te weinig 
mogelijkheden zijn voor vispaaiplaatsen.  

De Maalbeek nabij het projectgebied wordt gekenmerkt door een zwakke structuurkwaliteit.  

De Tangebeek wordt volgens de AGIV kaarten gekenmerkt door een matige tot zwakke 
structuurkwaliteit. Volgens het onderzoek “Oppervlaktewaterkwantiteitsmodelleringen, 
Ecologische inventarisatie, Visievorming en Ontwerp van Overstromingsgebieden 
Tangebeek” (IMDC, 2008), is de structuur ten zuiden van de R0, en meer specifiek tussen 
de Sint-Annalaan en de R0, echter zeer slecht door uitdieping, slibruiming, aanleggen van 
betonnen wachtbekkens, plaatsen van schanskorven, overwelving, inkokering sterk erosieve 
werking tijdens overstorten, ….  

8.7.3.1.3 Overstromingsgevoeligheid 

Plaatselijk komen in de omgeving van het projectgebied zones voor die op de 
watertoetskaart van de overstromingsgevoelige gebieden aangeduid zijn als effectief 
overstromingsgevoelig (Figuur 171).  

Vooral langs de Maalbeek komen veel dergelijke gebieden voor. In 2009 werd ter hoogte 
van de Beverbos een overstromingsgebied ingericht langs deze waterloop, teneinde het 
centrum van Grimbergen te ontlasten. 

Figuur 170 geeft het verloop van de peilen in de Maalbeek weer (opwaarts van het 
wachtbekken in Grimbergen) van december 2013 tot januari 2016. Hierop is duidelijk 
zichtbaar dat het peilverloop in de beek gekenmerkt wordt door soms plotse en hoge 
pieken; dit wijst erop dat de Maalbeek sterk reageert op pieken in de neerslag.  

 

Figuur 170 Peilverloop in de Maalbeek, stroomopwaarts van het wachtbekken in Grimbergen, tussen 
december 2013 en januari 2016 

Ook stroomopwaarts van de kruising van de Tangebeek met de R0, ter hoogte van de wijk 
Haneveld (linkeroever) treden effectief overstromingen op. Hier werd reeds een 
wachtbekken met een volume van 4.000 m³ ingericht. Het is voorzien de buffercapaciteit 
stroomafwaarts aan de Sint-Annalaan verder uit te breiden, maar er wordt niet verwacht dat 
de realisatie rond zal zijn tegen het jaar 2020. 
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Verder is de aanleg voorzien van een nieuwe RWA-collector van aan de A12 langs de vallei 
van de Tangebeek naar de RWZI Grimbergen. De bestaande gemengde collector zal vanaf 
dan nog enkel als aparte DWA-collector fungeren. Er wordt van uit gegaan (en bevestigd 
door Aquafin208) dat deze afkoppeling normaliter tegen 2020 zal gerealiseerd zijn. 

 

Figuur 171 Watertoetskaart effectief overstromingsgevoelige gebieden  

8.7.3.1.4 Afwaterings- en rioleringsstelsel 

Gezien de goed doorlatende toplaag (opgevoerde puinhoudende laag afgewerkt met grind) 
infiltreert een aanzienlijk deel van het hemelwater dat op de site valt vermoedelijk naar de 
ondergrond. Gezien het hellend karakter van delen en het “aangereden” karakter van de 

                                                
208  Pers. Mededeling Cathérine Deraedt 3 februari 2016. 
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toplaag van de site kan aangenomen worden dat er toch ook een deel afstroming plaats 
vindt. De site is dan ook uitgerust met een oppervlakkig afwateringssysteem bestaande uit 
ondiepe goten afgedekt met betonnen roosters. Dit systeem is onder meer aanwezig langs 
delen van beide zijden van de centrale weg en volgens de as van een laaggelegen zone in 
het noordwestelijke deel van de site. Het systeem langs de centrale weg watert af in 
noordoostelijke richting en sluit vervolgens via de afrit “Romeinse Steenweg” aan op het 
afwateringssysteem van de R0. Dit is op zijn beurt aangesloten op het bufferbekken gelegen 
binnen het aansluitingscomplex van de A12 met de R0, wat verder afwatert naar het bekken 
“Potaerde”, gelegen ten oosten van de A12 en ten noorden van het complex A12/R0. Dit 
bekken is op zijn beurt aangesloten op de Maalbeek.  

Het westelijke deelsysteem watert in noordwestelijke richting af en sluit aan op een 
inspectieput gelegen in de berm van de R0, die via het afwateringssysteem van de R0 
afwatert naar het bekken gelegen in de lus van de afrit “Romeinse Steenweg” richting Gent. 
Dit bekken watert op zijn beurt af naar de Leestbeek en uiteindelijk ook naar de Maalbeek. 
In het rapport “Studie van de afwatering van de R0 en A12 autosnelwegen in het 
Stroomgebied van de Maalbeek209”, dat de basis vormt voor bovenstaande beschrijving, 
wordt ervan uitgegaan dat de oppervlaktes die afwateren in westelijke dan wel oostelijke 
richting ongeveer even groot zijn; volgens onze eigen inschatting op basis van een 
terreinbezoek is de verhouding eerder 1/4e westelijk en 3/4e oostelijk. Hoe dan ook eindigt al 
het runoffwater uiteindelijk in de Maalbeek.  

Hierbij moet wel aangegeven worden dat het oppervlakkig afwateringssysteem op de site 
plaatselijk verstopt is met afval en fijn grind, en het dus slechts ten dele functioneel is (zie 
de foto’s in Figuur 172). 

Figuur 172 Oppervlakkig afwateringssysteem op de site, links functioneel, rechts deels verstopt door 
weggeërodeerd fijn grind 

                                                
209  Vaes en Berlamont, 2002 (studie in opdracht van AWV afdeling Wegen Vlaams Brabant) 
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Op de site zelf bevindt zich geen rioleringsstelsel voor de afvoer van afvalwater. In de 
directe omgeving van de site (langs de omliggende straten) bevinden zich drie verschillende 
rioleringsstelsels.  

1. Riolering van Wemmel: Aan de zuidwestkant van de site bevindt zich langs de 
Panoramastraat een tak van de (gemengde) gemeentelijke riolering van Wemmel. 
De gemeentelijke riolering gaat ter hoogte van de brug over de ring onder de R0 
door en sluit (gravitair) aan op een Aquafincollector. Deze collector volgt vervolgens 
de vallei van de Maalbeek in de richting van het kanaal Brussel-Schelde. Op dit 
traject komen een viertal overstorten voor. De collector gaat onder het kanaal door 
en sluit aan op het RWZI van Grimbergen aan de Cokerieweg. Deze RWZI heeft een 
basiscapaciteit van 90.000 IE. 

2. Riolering van Grimbergen (Treft): Aan de oostkant van de site bevindt zich de 
(gemengde) gemeentelijke riolering van de wijk Treft in Grimbergen Dit netwerk 
sluit verderop aan op een gemengde collector die de vallei van de Tangebeek volgt 
en uiteindelijk ook aansluit op de RWZI van Grimbergen. In de referentiesituatie zal 
vanaf de kruising met de A12 een nieuwe RWA-collector in gebruik genomen zijn, 
wat zorgt voor de afkoppeling van het hemelwater van de (onlangs gerenoveerde) 
DWA-collector.  

3. Rioleringsnetwerk van de stad Brussel: onder het grootste deel van de Romeinse 
Steenweg ter hoogte van de site bevindt zich een gemengde riolering beheerd door 
Vivaqua. Dit rioleringsnetwerk behoort tot het zuiveringsgebied dat aangesloten is 
op de RWZI Brussel Noord (1,1 Mio IE), gelegen langs de Zenne in het uiterste 
noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
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Figuur 173 Hoofdrioleringen (in het Vlaams Gewest) in de omgeving van de site 

8.7.3.2 Referentiesituatie 

Voor de discipline Water wordt met slechts één referentiesituatie gewerkt. De in andere 
disciplines meegenomen autonome en gestuurde ontwikkelingen (NEO, openbaar vervoer) 
hebben immers geen invloed op de uitkomst voor de discipline Water. Voor deze discipline 
wordt de referentiesituatie geacht gelijk te zijn aan de bestaande situatie. Eventuele 
autonome of gestuurde ontwikkelingen in de periode 2015-2020 op het vlak van 
waterkwaliteit of –kwantiteit worden niet verondersteld een belangrijke invloed te hebben.  
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Als enige uitzondering wordt de aanleg van een nieuwe RWA-collector langs de vallei van de 
Tangebeek meegenomen. Er wordt van uitgegaan dat in de referentiesituatie deze collector 
aanwezig is en dat de scheiding van RWA en DWA een feit is. 

8.7.4 Beschrijving van het watersysteem op de site in de toekomstige situatie 

Figuur 174 geeft schematisch de verschillende waterstromen weer op de site in de 
toekomstige situatie210. Naar oorsprong van het water kan hier het onderscheid gemaakt 
worden tussen hemelwater en leidingwater; naar bestemming tussen grondwater en 
oppervlaktewater. 

In het kader van het ontwerp werd de binnen het systeem benodigde buffercapaciteit om de 
goede werking te allen tijde te garanderen berekend. Aangezien klassieke ontwerp-
(infiltratie)berekeningen met IDF-relaties slechts geldig zijn voor systemen met een 
ledigingstijd kleiner of gelijk aan 24 uur, dienden de berekeningen uitgebreid/aangevuld te 
worden met de doorrekening van een neerslagtijdreeks (in dit geval een 100-jarige reeks 
gezien de ontwerphorizon van 100 jaar). Dit om op een correcte manier rekening te kunnen 
houden met de (voorafgaande) vulling van het systeem.  

In een Excel-toepassing werd een eigen op de maat van het project geschreven 
bakkenmodel ontwikkeld, dat toelaat de volumes en de vulling in de tijd van diverse buffers 
te berekenen op basis van een 100-jaarlijkse retourperiode en een gegeven voorspelling van 
waterverbruik en infiltratie. Om rekening te houden met de gevolgen van de 
klimaatverandering is ook gerekend met een “geperturbeerde” neerslagreeks die een 
voorspelling is van de neerslag in de toekomst, meer bepaald het jaar 2100.  

Naast deze berekeningen dienden specifiek hydraulische verificaties uitgevoerd te worden 
met de composietbuien (i.e. buien die zich gedragen als meer-jaarlijkse extreme buien) om 
de leidingen te dimensioneren. Voor de buffers volstaan immers de gemiddelde uurvolumes, 
terwijl voor buizen de gedetailleerde ontvangstdebieten op korte termijnbasis (<10 minuten) 
moeten berekend worden. Hiervoor is in InfoWorks een hydraulisch model van het 
hemelwatersysteem opgebouwd. 

De resultaten van deze berekeningen garanderen enerzijds een correct ontwerp, en laten 
anderzijds ook toe de werking (en dus de impact) van het systeem te toetsen in het kader 
van het MER. 

 

 

                                                
210  De cijfers mbt opvang en infiltratie van hemelwater gelden voor een gemiddeld jaar, i.e. met een neerslag van 

800 mm en een neerslagoverschot van 250 mm. De cijfers mbt de koeltorens gaan uit van een WKK met 
gasturbine (Inrichtingsalternatief 2, variant 2) 
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Figuur 174 Schematische voorstelling van het watersysteem op de site 
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Hemelwater 

Opvang en buffering van hemelwater 

Het hemelwater zal in de toekomst vallen hetzij op de daken van het multifunctioneel 
complex en de campus, hetzij op het als park ingerichte groendak van de parking, hetzij op 
het deel van het park buiten het groendak, hetzij op de verharde oppervlaktes op de site. De 
indeling van de site in dakoppervlaktes, verhardingen, groendaken en groenzones wordt 
weergegeven in Figuur 175.  

 

Figuur 175 Daken, verharde oppervlaktes en groendaken op de site. 

Legende211:  
STADION  Parking/Campus/Paviljoen 

1 dak 10 groene opp. park 
2 groene opp. veld 11 dak 
3 groene opp. boven constructie 12 groene opp. boven constructie 
4 verharde opp. 13 verharde opp. 
5 groene opp. 14 groene opp. 
6 beek 15 brandweerweg boven constructie 
7 ecologische berm 16 brandweerweg 

 

17 brandweerweg rond paviljoen 
18 pad rond paviljoen 
19 pad naar paviljoen 

20 Waterpartij paviljoen 

                                                
211  De som van de oppervlaktes van deze onderdelen bedraagt 24,10 ha, terwijl de totale oppervlakte binnen de 

groene lijn op de figuur 28,70 ha bedraagt. Het verschil (4,6 ha) zit in de zones 8, 9a, 9b, 25, 26, 27 en 28, dit 
zijn taluds of zones die niet door het project worden ingenomen. 
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21 dak paviljoen 
22 pad langs beek 
23 beek 
24 ecologische berm 

 

Het concept van de hemelwateropvang wordt schematisch weergegeven in Figuur 176 en 
Figuur 177. 

 

Figuur 176 Lay-out van het concept van de hemelwateropvang en -afvoer op de site. 
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Figuur 177 Schematische voorstelling van het concept van de hemelwateropvang op de site (bakkenmodel) voor resp. het multifunctioneel complex en de campus
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Het hemelwater dat op de parkzone (exclusief het groendak) valt wordt niet opgevangen 
maar infiltreert. Rond het stadion komen nog kleinere geïsoleerde stukken groen voor die 
bovenop ondergrondse constructies zijn aangelegd, maar die toch bij het park worden 
gerekend en niet bij het groendak. Het hemelwater dat op deze groenzones valt watert 
immers zijdelings af naar het naastliggende natuurlijk terrein en infiltreert daar. Het park 
wordt hydrologisch dus gedefinieerd als alle groenzones waarvan het hemelwater niet wordt 
gecapteerd. De totale oppervlakte van de zo gedefinieerde parkzone bedraagt 5,95 ha als de 
paden niet worden meegerekend en 6,29 ha als de paden wel worden meegerekend. Er 
wordt van uitgegaan dat het water dat op deze paden valt integraal zijdelings afstroomt en 
dus ook infiltreert binnen de parkzone. 

De totale oppervlakte van de oppervlakte waarop hemelwater wordt gecapteerd bedraagt 
16,84 ha, als volgt verdeeld: 

Daken multifunctioneel complex en campus: 7,75 ha 

Groendak parking    3,16 ha 

Diverse verharde oppervlakken:   5,93 ha 

Op jaarbasis gaat het hier ongeveer om (bruto) 800 mm x 16,84 ha = 134.697 m³ 
hemelwater. Als hier de verdamping van het groendak wordt van afgetrokken (550 mm over 
3,163 ha = 17.395 m³) komen we netto op 117.302 m³. 

Het hemelwater dat op de daken van het multifunctioneel complex resp. de campus valt, 
wordt in eerste instantie opgevangen in één of meerdere buffers in elk van deze gebouwen 
zelf. Zoals kan afgeleid worden uit Figuur 176 en Figuur 177 hebben het multifunctioneel 
complex en de campus elk hun eigen circuit van hemelwateropvang- en beheer, inclusief het 
infiltreren van het overtollige hemelwater.  

De 4 reservoirs die instaan voor de hemelwaterrecuperatie in het stadion bestaat uit twee 
delen, enerzijds het recuperatiedeel waaruit het hergebruik van het stadion gehaald wordt, 
en anderzijds de bovenliggende buffer. In totaal (voor de 4 buffers samen) bedraagt de 
capaciteit van het recuperatiedeel 9000 m³. De totale capaciteit van het buffergedeelte 
bedraagt 3000 m³. Het buffergedeelte van het reservoir wordt gerealiseerd door een 
gereduceerde uitstroom toe te laten vanaf een welbepaalde hoogte. Deze recuperatiebuffers 
hebben dan ook een dubbele functie: enerzijds zorgen zij ervoor dat er steeds een minimaal 
volume water ter beschikking is voor hergebruik in het multifunctioneel complex zelf212. Het 
extra volume dat in deze buffers beschikbaar is, wordt anderzijds gebruikt om pieken in de 
neerslag op te vangen. Enkel dit deel wordt uiteraard meegenomen bij de effectieve 
bufferberekeningen.  

De recuperatiebuffer in de campus heeft geen extra bufferende functie; hij wordt enkel voor 
de recuperatie van hemelwater gebruikt. Zijn volume bedraagt 3000 m³. 

De overloop in deze recuperatiebuffers wordt via collectorleidingen en een 
koolwaterstofafscheider afgevoerd naar infiltratiebuffers213 stroomopwaarts van de infiltratie-
                                                
212  Het permanente gedeelte van deze buffers kan ook ingezet worden voor bij de buffering van warmte- en 

koudeoverschotten. 

213  Het gaat om aparte buffers voor enerzijds het multifunctioneel complex en de zone ten westen ervan en 
anderzijds de rest van de site, waaronder de campus. Deze bijkomende buffers zijn nodig om de verschillen in 
aanvoer bij een hoge piekneerslag en de infiltratiecapaciteit van de aquifer te kunnen opvangen.  
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installaties. Deze infiltratiebuffers hebben een capaciteit van resp. 5.200 m³ (kant stadion) 
en 5.440 m³ (kant Campus) 

Het hemelwater opgevangen op het groendak en de verhardingen wordt rechtstreeks 
afgevoerd naar deze infiltratiebuffers. Dit water is immers niet geschikt om gerecupereerd te 
worden. Onder de vegetatie van het groendak en onder een deel van de verhardingen214 ligt 
een laag van 40 cm dik gevormd uit Misapor-korrels met 30 volume% aan poriën. Deze laag 
functioneert als buffer voor de afvoer van hemelwater naar de infiltratiebuffer en heeft een 
totale capaciteit van ongeveer 10.000 m³. Aan de bovenkant van de laag bevindt zich een 
overloopleiding die het overtollige water vertraagd afvoert naar de hemelwatercollectoren. 
De totale buffercapaciteit voor hemelwater op de site bedraagt dus ongeveer 33.000 m³.  

De infiltratiebuffer aan de kant van de campus fungeert tijdens de maanden mei tot 
augustus, wanneer er koelwaterverbruik is, ook gedeeltelijk als koelbuffer. Vanaf mei is een 
deel van de buffer gereserveerd voor koelwater. Er wordt steeds een welbepaalde 
hoeveelheid opgespaard. Uit het koelreservoir wordt het hergebruikwater gehaald voor de 
koeling van de energiecentrale en de gebouwen. 

 Voor elk van de infiltratiebuffers is nagegaan hoe groot de kans is dat hun capaciteit 
onvoldoende is en dat er dus overtollig water moet worden gestort via een noodvoorziening. 
Dit gebeurde door een simulatie met het vermelde bakkenmodel voor een 100-jarige 
tijdsreeks, met een resolutie van één uur, zowel met de historische tijdreeks als met de 
geperturbeerde reeks (om rekening te houden met de effecten van de klimaatverandering). 
Voor de westelijke infiltratiebuffer (kant stadion) bleek gedurende de gesimuleerde 100 jaar 
geen enkel overstortevent plaats te vinden, ook niet voor de geperturbeerde reeks. 

Voor de oostelijke infiltratiebuffer (kant campus) werden wel overstortperiodes vastgesteld 
bij de geperturbeerde tijdreeks (niet bij de historische). Over de gesimuleerde periode van 
100 jaar werden 9 overstortperiodes vastgesteld215. Het totale volume dat over die periode 
niet kon geïnfiltreerd worden (en dus overstortte) bedroeg ongeveer 25.000 m³, wat 
ongeveer het infiltratie van een half jaar vertegenwoordigt (in een gemiddelde situatie, 
waarbij ook koeling voor een WKK nodig is). Het overgestorte volume bedraagt (gemiddeld 
over de gesimuleerde periode van 100 jaar) dus ongeveer 0.5% van het totale volume dat 
geïnfiltreerd wordt. Het maximaal vastgestelde overstortvolume tijdens één overstortperiode 
bedroeg ongeveer 9.400 m³. 

Om te vermijden dat het rioleringsstelsel zou overbelast worden door deze 
overstortgebeurtenissen is er voor gekozen het overtollige water niet af te leiden naar de 
riolering maar wel naar lager gelegen delen in de onderste verdieping van de parkeergarage. 
Vandaar kan het weer opgepompt worden naar de infiltratiebuffer op het moment dat diens 
volume voldoende gedaald is. 

Hergebruik van hemelwater 

Zoals gezegd wordt een deel van het opgevangen hemelwater hergebruikt: enerzijds voor 
gebruik als sanitair water in de verschillende gebouwen216 anderzijds als koelwater voor de 

                                                
214  Het gaat in dat geval om beton waarin infiltratieopeningen zijn gemaakt of om klinkers. 

215  Een overstortperiode kan eventueel bestaan uit meerdere discrete maar elkaar dicht opvolgende 
overstortgebeurtenissen bestaan. 

216  En deels ook als beregening voor o.a. de grasmat van het voetbalveld. 
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energiecentrale (enkel bij Inrichtingsalternatief 2, dus als er gebruik wordt gemaakt van een 
warmtekracht-koppeling) en voor de koeling van de gebouwen.  

De geraamde volumes van het hemelwater-hergebruik zijn de volgende:  

Stadion 

Sanitair: 22.643 m³/jaar 

Irrigatie: 8.449 m³/jaar 

Totaal: 31.092 m³/jaar 

Parking – Campus: 

Parking: 3.575 m³/jaar 

Campus: 16.699 m3/jaar 

Totaal: 20.274 m³/jaar 

Koeltorens: 

Suppletie van spatwater en verdamping: 11.694 m³/jaar 

Spuiwater: 2.367,5 m³/jaar 

Totaal: 14.061,5 m³/jaar217 

Totaal: 

Stadion: 31.092 m³/jaar 

Parking-Campus: 20.274 m³/jaar 

Koeltorens: 14.061,5 m³/jaar 

Algemeen totaal: 65.427,5 m³/jaar 

Er wordt dus verwacht dat (maximaal) ongeveer 65.430 m³/jaar hemelwater zal worden 
hergebruikt op de site, het grootste deel hiervan als sanitair water218. Dit betekent dat een 

                                                
217  De totale waterbehoeften van de koeltorens in een gemiddeld jaar zijn tweemaal zo groot. Bij de berekening 

van de spuivolumes werd echter uitgegaan van een verhouding stadswater/regenwater van 1/1. Omwille van de 
consistentie werd er ook hier van uitgegaan dat de helft van het door de koeltorens verbruikte water stadswater 
is, ook al heeft men er in de praktijk natuurlijk alle belang bij dat het gebruik van regenwater wordt gemaxima-
liseerd. Het werkelijke koelverbruik van hemelwater kan dus hoger liggen dan het hier opgegeven cijfer.  

218  Voor het geval dat er met een cogeneratie-unit wordt gewerkt (IA2). Als dit niet het geval is ligt het totale 
waterhergebruik ongeveer 15.000 m³ lager en het te verwerken overschot dus hoger. In de berekening van het 
spuidebiet (zie verder) werd ook uitgegaan van 50 % gebruik van leidingwater als koelwater. In werkelijkheid 
heeft men er uiteraard alle belang bij zoveel mogelijk hemelwater in te zetten als koelwater. 
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volume van (minstens) 117.302 – 65.427 = 51.875 m³ op een andere manier moet verwerkt 
worden219.  

Infiltratie van hemelwater 

Om de bestaande gemengde rioleringssystemen in de omgeving niet bijkomend te belasten 
is ervoor gekozen dit deel van het hemelwater niet af te voeren naar de openbare riolering 
maar te infiltreren naar de dieper gelegen Wemmel-Lede-aquifer (die voorkomt vanaf een 
peil van 52 mTAW, of zo’n 24 m onder het toekomstige maaiveldpeil), via een grid van 
grindkernen die reiken tot op de bodem van die aquifer. Onderstaande figuur geeft dit 
principe weer.  

 

 

Een gedetailleerde haalbaarheidsstudie met betrekking tot de infiltratie (die de basis vormt 
voor de beschrijving in dit hoofdstuk) is toegevoegd als Bijlage 13 aan dit MER. 

Bij de installatie worden de nodige voorzieningen getroffen zodat er noch tijdens de 
boorwerkzaamheden noch achteraf een kortsluiting ontstaat tussen de Quartaire aquifer en 
de Wemmel-Lede aquifer. 

1. In een eerste fase wordt doorheen het Quartair en de klei van Ursel en Asse 
geboord. Het betreft een verbuisde boring waarbij op droge wijze met een 
spiraalboor of pulsboor geboord wordt. Er wordt geboord tot de onderzijde van de 
kleilaag. In de voerbuis wordt een casing (PVC-buis) geplaatst. De casing reikt tot 
aan het maaiveld. Tijdens het uitbouwen van de verbuizing zal de annulaire ruimte 
tussen boorgat en casing tot aan het maaiveld gegrout worden. Het groutmengsel 
bestaat uit cement/5% bentoniet mix. Het grouten gebeurt bottom up. Per 200 l 
grout wordt ongeveer 160-170 l water toegevoegd; 

                                                
219  Dit volume is niet gelijk verspreid over het jaar. Gebruik van water voor koeling is immers beperkt tot de 

maanden mei tot en met september. In de winter is er dus relatief minder hergebruik en dus een relatief 
hogere nood aan infiltratie. 



620   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

2. Een uithardtijd van 24 uren dient gerespecteerd te worden. Dit wil zeggen dat 
tussen het plaatsen van de voerbuis en het dicht grouten van de annulaire ruimte 
enerzijds en het plaatsen van de injectieput anderzijds minstens 24 uren zullen 
verstrijken. Na 24 uur wordt gecontroleerd of de grout voldoende uitgehard is. Pas 
wanneer het cement-bentoniet mengsel voldoende is uitgehard, wordt verder 
geboord; 

3. Tijdens de tweede fase wordt binnen de casing dieper geboord. Het betreft terug 
een verbuisde boring. De boring wordt doorgezet tot een diepte van 35 mTAW, 
namelijk de bodem van de Wemmel-Lede aquifer; 

4. In het boorgat wordt telkens een injectieput geplaatst: 

(a) De injectieputten bestaan uit een PVC-buis met een diameter van 125 mm en 
worden onderaan uitgerust met een filter die samenvalt met het volledige interval 
van het verzadigde deel van de Wemmel-Lede aquifer, dus van ca 35 tot 48 mTAW; 

(b) Rond de filter wordt het filtergrind gestort; 

(c) Het boorgat, tussen verbuizing en injectieput, wordt vanaf het filtergrind 
vervolgens dichtgegrout. Het grouten gebeurt bottom up. Per 200 l grout wordt 
ongeveer 160-170 l water toegevoegd. 

Bij het ontwerp van de installatie werd, rekening houdend met de beschikbare 
infiltratiecapaciteit en de te injecteren volumes, gezocht naar de ideale combinatie van 
aantal grindkernen en benodigd buffervolume, om pieken in de afstroming in evenwicht te 
brengen met de infiltratiecapaciteit. Zoals hoger toegelicht gebeurde dit met behulp van een 
bakkenmodel en een 100-jarige neerslagreeks (zowel de historische versie als de 
geperturbeerde versie, om rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering). 

De haalbaarheid van de infiltratie en de effecten op de lokale piëzometrie werden 
bestudeerd met behulp van een grondwaterstromingsmodel. Het model wordt opgesteld 
middels GMS 6.0. Met behulp van dit model in combinatie met monitoring van de effecten 
van een pilootproef in drie observatieputten werden in eerste instantie de waarden voor de 
hydraulische doorlaatbaarheid Kh en de opbrengstcoëfficiënt Sy geoptimaliseerd. Op basis 
van deze waarden werd vervolgens het effect van de infiltratie op de lokale piëzometrie 
berekend. 

Het grondwaterstromingsmodel wordt niet alleen gebruikt om de meest optimale 
configuratie van de injectieputten te ontwerpen maar ook om de effecten van het injecteren 
van het regenwater op de waterhuishouding van de watervoerende laag te begroten. In het 
model hebben de injectieputten een filter die de volledige laag, de Wemmel-Lede Aquifer, 
omvat. Het water wordt dus gelijkmatig over de volledige dikte van de watervoerende laag 
geïnjecteerd. 

Daarbij moet voldaan worden aan de randvoorwaarde dat de gegenereerde stijghoogten ten 
gevolge van het injecteren maximaal 52 mTAW mag bedragen. Immers, het scheidingsvlak 
tussen het Wemmel-Lede Aquifer en de erboven liggende afsluitende kleilaag, het Lid van 
Asse, bevindt zich op gemiddeld 52 mTAW. De beschikbare accommodatie voor het bergen 
van het extra water valt samen met het onverzadigde deel van het Lid van Wemmel. 

Daarnaast moet de installatie uiteraard in staat zijn de aangevoerde volumes hemelwater te 
verwerken. Hoger werd berekend dat in een gemiddeld jaar in totaal ongeveer 52.000 m³ 
overtollig hemelwater zal moeten verwerkt worden. In de Technische Nota 
Hemelwaterinfiltratie (zie Bijlage 13) wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een 
(pessimistisch) scenario waarbij er geen koelingsbehoeften zijn van de WKK en waarbij de 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 621 

verdamping van het groendak niet mee in rekening wordt gebracht. In zo’n situatie moet 
jaarlijks ongeveer 83.300 m³ geïnfiltreerd worden, wat neerkomt op 9,5 m³ per uur.  

Er is vervolgens nagegaan wat het maximale debiet is dat op de site kan geïnfiltreerd 
worden. Uit de infiltratieproef is gebleken dat de infiltratiecapaciteit van één put ongeveer 
0,96 m³/uur bedraagt en dat de afstand tussen de putten minimaal 54 meter moet 
bedragen.  

Uit opeenvolgende optimalisaties van het aantal en de plaatsing van de infiltratieputten 
kwam tenslotte de in Figuur 178 opgegeven configuratie naar voor als beste oplossing. In 
deze configuratie kunnen tot maximum 18 putten geplaatst worden, wat het hoogst 
haalbare is. De 18 putten zijn opgesteld parallel aan de R0 en opgesplitst in twee batterijen 
van elk 9 putten. Tussen de putten onderling wordt een afstand van 54 meter 
gerespecteerd. De linkse batterij bedient de westelijke infiltratiebuffer (ten westen van 
multifunctioneel complex) en de rechtse bedient de oostelijke infiltratiebuffer. 

Bij 18 putten en een maximum infiltratiedebiet van ongeveer 1 m³/uur bedraagt de 
maximaal op de site te realiseren infiltratiecapaciteit van 18 m³/uur. Hiermee is dus ruim 
voldaan aan het hoger berekende getal van 9,5 m³/uur. 

Dit laatste getal is uiteraard een jaargemiddelde, en zowel de aanvoer als het verbruik 
fluctueren over het jaar. Bij sterke piekneerslag kan het aanvoerdebiet het debiet van 18 
m³/uur benaderen of overschrijden, niettegenstaand de stroomopwaarts gelegen buffers en 
knijpconstructie. Als de aanvoer naar de infiltratiebuffers groter is dan 18 m³/uur (of 9 
m³/uur/batterij) dan vullen de buffers zich. Als, bij uitzonderlijke omstandigheden, de 
buffers volledig gevuld zouden geraken, dan doet zich een noodoverstort voor. Dit werd al 
besproken bij de beschrijving van het watersysteem op de site. Vermits deze 
overstortgebeurtenis volledige binnen de site wordt verwerkt (zonder lozing op riolering of 
oppervlaktewater) gaat hier geen milieueffect van uit.  

 



622   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

 

Figuur 178 Overzicht van de ligging van de infiltratieputten. 

Figuur 179 geeft de met het grondwatermodel berekende lijnen van gelijke stijghoogten 
weer voor de configuratie van de 18 injectieputten en een gezamenlijk injectiedebiet van 
415 m³/d (of 18 m³per uur, wat de maximale infiltratiecapaciteit is). Zoals blijkt uit figuur 
wordt in deze situatie het peil van 52 mTAW (de top van de aquifer) nergens overschreden 
en wordt bij deze configuratie dus voldaan aan de gestelde randvoorwaarde.  

 

Figuur 179 Berekende stijghoogte voor de infiltratieputten bij een totaal injectiedebiet van 311 
m³/dag. 

Kwaliteit van het te infiltreren water 
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In overeenstemming met de bepalingen van Vlarem II (artikel 5.54.4) mag enkel water dat 
voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater worden gebruikt voor het 
kunstmatig aanvullen van grondwater. Bovendien moet het water worden voorbehandeld om 
te vermijden dat door injectie van zuurstofrijk water er precipitatie van ijzeroxyde 
(‘clogging’) zou optreden ter hoogte van de filtermassieven, wat de efficiëntie van de 
injectieputten sterk zou kunnen doen verminderen.  

Regenwater zelf bevat weinig opgeloste stoffen, maar door de afstroming op verharde 
oppervlaktes kunnen wel stofdeeltjes meegesleurd worden en bepaalde stoffen mee in 
oplossing gaan. Ook een lichte aanrijking met koolwaterstoffen is niet uit te sluiten. Vermits 
een eventuele vervuiling grotendeels gebonden zal zijn aan de zwevende deeltjes in het 
water, volstaat een verwijdering van de deeltjes in combinatie met een KWS-afscheiding. De 
voorziene waterbehandeling bestaat achtereenvolgens dan ook uit volgende elementen: 

 Toegepast op het water dat wordt ingezet als koelwater en op het te infiltreren 
water: 

 Een koolwaterstofafscheider 

 Een zandfilter 

 Bijkomend toegepast op het te infiltreren water: 

 Een microfiltratie 

 Een zuurstofreductie-installatie 

KWS-afscheider en zandfilter 

Om mogelijke olieresten uit het water te verwijderen wordt er een 
koolwaterstoffenafscheider (KWS-afscheider) geplaatst en vervolgens wordt het water over 
een zandfilter geleid teneinde de hoeveelheid zwevende deeltjes te verminderen. 

Microfiltratie 

De aanwezigheid van fijne deeltjes in het water kan als gevolg hebben dat de flux doorheen 
het zuurstofreductiemembraan (zie verder) vermindert door een opeenstapeling van deeltjes 
op het oppervlak van het membraan, of zelfs dat de vezels in het membraan afbreken. Er is 
dan ook een prefiltratie nodig waarbij deeltjes groter dan 5 µm tegengehouden worden. Dit 
is een drukgedreven membraanproces dat gebruik maakt van een membraan en een semi-
permeabel materiaal met beperkte poriëngrootte. Er wordt een systeem voorgesteld (60” 
High Flow) met een lengte van 1,9 m en hoogte 1 m en debiet 113 m³/u of 31,4 l/s wat 
horizontaal geplaatst wordt (zie Figuur 180). De cartridges worden vervangen van zodra ze 
vol zijn. Er wordt geschat dat deze jaarlijks vervangen moeten worden. 
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Figuur 180 Links een foto van een microfiltratie systeem. Rechts een uittreksel uit de technische fiche. 

Zuurstofreductie 

De zanden in de aquifer bevatten veel glauconiet. Dit kleimineraal bevat Fe2+. Fe2+ kan 
oxideren tot Fe3+, vormt complexen en kan neerslaan in de injectieput waardoor een daling 
van de porositeit rond de filter kan optreden. Het effect op lange termijn is dat de 
infiltratieput verstopt raakt waardoor de efficiëntie van de put afneemt. Het verlagen van het 
zuurstofgehalte in het te infiltreren water is dan ook van het allergrootste belang. 

Voor het verwijderen van de aanwezige zuurstof uit het te injecteren water wordt een 
industriële toepassing (Liqui-Cel, ontwikkeld door 3M) ingezet. Een gasfase en vloeibare fase 
komen in contact met behulp van een membraan en door het aanpassen van de partiële 
druk in de gasfase zal het gas in de vloeibare fase verwijderd worden. 

Het membraan kan de zuurstofconcentratie reduceren tot 2 mg/l, heeft de vorm van een 
cilinder die horizontaal geplaatst wordt met diameter 0,25 m en lengte 1,5 m en heeft een 
maximum debiet van 17,5 m³/uur of 4,9 l/s bij 10°C. Het zuurstofgas wordt afgevoerd met 
behulp van een waterring vacuüm pomp van het type ELMO 2BV3 151.  

Als de kwaliteit van het water minder goed is, moet het membraan gereinigd worden met 
zuur en caustische oplossing (2,5-5% NaOH of 2,5-5% H2SO4). De frequentie hangt af van 
de kwaliteit van het regenwater maar ongeveer twee maal per jaar zou volstaan. Gezien het 
membraan bestaat uit polypropyleen mag het niet gereinigd worden met oxidanten. 
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Figuur 181 Zuurstofreductiemembraan. 

Sanitair afvalwater 

Berekeningen hebben aangetoond dat het door de site geproduceerde volume sanitair 
afvalwater maximaal ongeveer 842 m³/dag en jaargemiddeld ongeveer 468 m³/dag 
bedraagt220. De gedetailleerde cijfers zijn te vinden in Bijlage 14. Dit jaargemiddelde houdt 
onder meer rekening met de seizoenale kalender van de verschillende voetbalcompetities 
en, voor de campus, met de verschillen in gebruik (week vs weekend) van de kantoren en 
de hotelkamers. Op jaarbasis spreken we hier dus van ongeveer 170.800 m³. Er is van 
uitgegaan dat ongeveer 15% van het waterverbruik van de campus (i.e. de helft van het 
aandeel “zwart” water) en 2/3e van het waterverbruik van het multifunctioneel complex 
kunnen gedekt worden door opgevangen regenwater. In totaal geeft dit een volume van 
43.800 m³ hergebruik van regenwater op een totale waterbehoefte voor sanitair gebruik (bij 
een één op één relatie tussen aanvoer en verbruik) van 170.800 m³. Ongeveer 25 % van de 
sanitaire waterbehoeften worden dus gedekt via recuperatie van hemelwater; de rest zal als 
leidingwater moeten geleverd worden.  

Het te lozen afvalwater vertegenwoordigt een piekvuilvracht van ongeveer 5.610 IE en een 
jaargemiddelde vuilvracht van 3.120 IE.  

Zoals hoger aangegeven, zijn er in theorie drie verschillende rioleringssystemen waarop deze 
vuilvracht geheel of volledig kan geloosd worden: via de gemeentelijke riolering van 
Wemmel naar de Maalbeekcollector en de RWZI van Grimbergen, via de gemeentelijke 
riolering van Grimbergen en de Tangebeekcollector naar de RWZI van Grimbergen en via de 
riolering van Brussel naar de RWZI Brussel Noord. 

                                                
220  Spuiwater van de koeltorens niet inbegrepen. 



626   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

In het kader van het ontwerpproces voor het project werden oorspronkelijk volgende 
mogelijke situaties onderzocht: 

1. Scenario 1: Alle afvalwater naar het gemengde rioleringsstelsel van Grimbergen 
(aansluiting op de hoek van Treft en Gentsestraat).  

2. Scenario 2 (: Het afvalwater wordt verdeeld over 3 lozingspunten:  

- Het afvalwater van het Stadion wordt afgevoerd naar de gemengde riolering van 
Wemmel t.h.v. de brug over de Ring. 

- Het afvalwater van de zuidelijke helft van de Parking/Campus loost op de 
gemengde riolering van de Romeinse Steenweg in Brussel. 

- Het afvalwater van de noordelijke helft van de Parking/Campus, het Paviljoen en 
de Koeltorens van gebouwen en (ingeval inrichtingsalternatief IA2 wordt 
gerealiseerd) de WKK wordt aangesloten op de gemengde riolering op de hoek 
van Treft en Gentsestraat in Grimbergen. 

3. Scenario 3: het afvalwater wordt maximaal geloosd op het systeem van Vivaqua 
(Brussel), via twee verschillende lozingspunten op de Romeinse Steenweg. Het 
afvalwater van de ondergrondse delen van het stadion wordt geloosd in de richting 
van Wemmel. Enkel het afvalwater van het Paviljoen en het spuiwater van de 
koeltorens wordt geloosd op het systeem van Grimbergen (Treft) 

Geen van deze scenario’s bleek echter geheel probleemloos te zijn; vooral de lozing naar 
Wemmel was een aandachtspunt, omwille van de capaciteitsbeperking van het pompstation 
aan de J. Vanden Broeckstraat. 

Om het risico op wateroverlast en/of vervuiling van het oppervlaktewater in de gemeenten 
Wemmel en Grimbergen zoveel mogelijk te beperken is uiteindelijk gekozen het afvalwater 
van de site voornamelijk af te voeren naar het systeem van Vivaqua (Brussel). Kleine 
hoeveelheden zullen ook richting Grimbergen geloosd worden. Op het systeem van Wemmel 
zal niet aangesloten worden, aangezien de afwateringssituatie hier bij momenten al precair 
is. 

Een samenvatting van de voornaamste cijfers voor de verschillende gebouwen wordt 
gegeven in onderstaande tabel. Een schets met een ligging van de lozingspunten wordt 

Tabel 281 Afvalwaterdebieten en – volumes voor de verschillende lozingspunten  

 

 

naar Brussel (--> Magnolialaan)

gebouw lozingsdebiet (l/s) toelichting max. uur (m3) dag (m3) jaar (m3) dag (#) jaar (#)
Stadion 30.00 max. debiet 108.00 466.00 33 730 3 107 616

naar Brussel (--> Madridlaan)

gebouw lozingsdebiet (l/s) toelichting max. uur (m3) dag (m3) jaar (m3) dag (#) jaar (#)
Parking/Campus 14.90 2DWA-debiet 93.75 375.00 136 875 2 500 2 500

naar Grimbergen

gebouw lozingsdebiet (l/s) toelichting max. uur (m3) dag (m3) jaar (m3) dag (#) jaar (#)
Paviljoen 0.02 2DWA-debiet 0.15 0.60 219 4 4
Koeltorens gebouwen 2.10 max. uurgem. debiet 7.60 56.90 2 500 379 46
Koeltorens energiecentrale 2.10 max. uurgem. debiet 7.60 39.50 2 600 263 47
Totaal 4.22 15.35 97.00 5 319 646 97

lozingsdebiet lozingsvolume IE's

lozingsdebiet lozingsvolume IE's

lozingsdebiet lozingsvolume IE's
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Figuur 182 Ligging van de afvalwaterlozingspunten 

In Tabel 281 is ook de lozing van het spuiwater van de koeltorens inbegrepen; dit wordt 
immers ook geloosd op de riolering. Uiteraard is deze lozing relevant in termen van volume 
maar niet in termen van (organische) vuilvracht. Op het waterverbruik van de koeltorens 
wordt verderop ingegaan. 

Voor de Campus kan aangenomen worden dat de volumes te lozen afvalwater vrij 
gelijkmatig verdeeld zijn over een werkdag en over het jaar. Voor het multifunctionele 
complex is dit niet geval; piekdebieten zijn daar gekoppeld aan een redelijk beperkt aantal 
dagen waarop grote evenementen plaatsvinden. Het topevenement blijkt daarbij een UEFA-
voetbalwedstrijd te zijn; op zo’n dag kan het volume te lozen afvalwater afkomstig van het 
stadion oplopen tot 466 m³. Vermits dit volume sterk geconcentreerd is tijdens bepaalde 
tijdsperiodes (b.v. tijdens de pauze) is voor het stadion een buffering sowieso nodig om de 
capaciteit van de rioleringssystemen niet te overbelasten; ongebufferd zou het piekdebiet 
van de orde van 150 l/s zijn. Er werd gekozen voor een bufferbekken van 1.000 m³, wat 
overeenkomt met meer dan 2 dagvolumes. Er werd aangenomen dat deze buffer op 
ongeveer 4 uur volledig moet worden geloosd, wat haalbaar is als een lozingsdebiet van 30 
l/s wordt gehanteerd. Voor de Campus, het paviljoen en de koeltorens zijn de ongebufferde 
debieten ruim lager dan 30 l/s en wordt dus geen buffering voorzien. Het totaal te lozen 
piekdebiet is dan van de orde van 50 l/s, verdeeld over 2 rioleringssystemen en 3 
lozingspunten. 

Koelwater 

Verdamping via koeltorens wordt toegepast voor het afvoeren van overtollige warmte 
afkomstig van de koelmachines (chillers) voor de koeling in de gebouwen en eventueel (in 
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geval van inrichtingsalternatief 2) de restwarmte van de cogeneratie-eenheden (gasturbines 
of gasmotoren) voor de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte221. 

Bij een verdampingskoeltoren wordt de warmte afgevoerd in de koeltoren door een 
combinatie van ventilatielucht en verneveling van water. Hierdoor ontstaat een geforceerde 
verdamping van het water waardoor een koeleffect ontstaat in de koeltoren en de overtollige 
warmte van de installaties wordt afgevoerd naar de atmosfeer.  

Het suppletiewater kan afkomstig zijn van het openbaar drinkwaternet of van het reservoir 
met regenwater afkomstig van opvang op de daken en verhardingen van de gebouwen (bv. 
terrassen). Regenwater afkomstig van parkings en wegverhardingen kan vervuild zijn met 
koolwaterstoffen en een voorafgaande behandeling is dan ook aangewezen. 

Bij voorkeur wordt in eerste instantie het regenwaterreservoir aangesproken omdat het 
regenwater minder mineralen (Ca, Mg, ..) bevat en goedkoper is dan stadswater. Pas 
wanneer de voorraad regenwater uitgeput is, wordt het stadswater gebruikt. 

De totale hoeveelheid suppletiewater is de som van het water dat verdampt in de koeltoren 
en het spuiwater dat regelmatig geloosd wordt. 

 D suppletie = D spui + D verdamping 

Het water dat in de koeltoren zal verdampen is evenredig met de af te voeren warmte en 
bedraagt ongeveer 1,465 l/kWh. 

De hoeveelheid spuiwater is recht evenredig met de verdamping en omgekeerd evenredig 
met de indikkingsfactor: 

 D spui = D verdamp / IN – 1 waarbij IN = indikkingsfactor 

De indikkingsfactor zelf is afhankelijk van de kwaliteit van het toegeleverde water en meer 
bepaald de hoeveelheid mineralen die in het water opgelost zijn. 

 Voor stadswater is de indikkingsfactor = 2 => D spui = 1,465 / 2 – 1 = 1,465 l/kWh 

 Voor regenwater is de indikkingsfactor = 10 => D spui = 1,465 / 10 – 1 = 0,163 l/kWh 

Voor gemengd gebruik van regenwater en stadswater wordt een gemiddelde waarde van 6 
aangenomen222. => D spui = 1,465 / 6 – 1 = 0,293 l/kWh 

Door de toepassing van regenwater zal dus ook de hoeveelheid spuiwater sterk afnemen 
waardoor in totaal ook minder suppletiewater nodig zal zijn. 

Het spuiwater kan afgevoerd worden op de DWA riolering. De spuisequentie en -hoeveelheid 
wordt automatisch geregeld in functie van de geleidbaarheid gemeten door een 
geleidbaarheidssonde in de koeltorentank. Hierdoor wordt het verbruik van suppletiewater 
en lozing van spuiwater beperkt. 

 

                                                
221  De restwarmte van de cogeneratie-eenheden kan ook afgevoerd worden door middel van “droge” koelers; in 

deze situatie is er geen suppletiewater noch afvalwater voor deze eenheden in rekening te brengen. 

222  Dit komt dus overeen met een verbruik van 50% hemelwater en 50% leidingwater. In de praktijk is het 
uiteraard de bedoeling zoveel mogelijk hemelwater te gebruiken, voor zover de kwaliteit het toelaat. 
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Bij gebruik van bovenstaande factoren komen we tot volgende jaarlijkse223 volumes: 

 Voor de koeling van de gebouwen: 

Waterverbruik verdamping en spatwater: 10.800 m³ 

Waterverbruik spui: 2.160 m³ 

Totaal koeltorens gebouwen: 12.960 m³ 

 Voor de koeling van de warmtekrachtkoppeling (als gekozen wordt voor 
inrichtingsalternatief 2): 

Waterverbruik verdamping en spatwater: 12.588 m³ 

Waterverbruik spui: 2.575 m³ 

Totaal koeltorens cogeneratie: 15.163 m³ 

Of samengevat: 

 Totaal spui (te lozen): 4.735 m³ 

 Totaal suppletie verdamping en spatwater: 23.388 m³ 

 Totaal waterverbruik koeltorens: 28.123m³ 

Waterbalans 

Op basis van bovenstaande cijfers kan de globale waterbalans van de site vereenvoudigd als 
volgt voorgesteld worden: 

Zonder project: 
In Uit 

Hemelwater:  192.572  Naar oppervlaktewater  57.772  

  Naar ondiepe aquifer  129.505  

  Verdamping   5.296  

Totaal 192.572 m³  192.572 m³ 

 

Met project: 
In Uit 

Hemelwater:  192.572  Naar riolering  175.560  

Leidingwater:  141.970  Naar ondiepe aquifer  27.670  

  Verdamping park  32.740  

  Verdamping speelveld  5.915  

  Verdamping groendak  17.395  

Verdamping koeltorens  23.388  

  Naar diepe aquifer (sluitpost)  51.873 

Totaal 334.542 m³  334.542 m³ 

                                                
223  Er wordt van uitgegaan dat er enkel in de maanden mei tot september koelwaterverbruik is 
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In de situatie met project wordt 141.970 m³ per jaar meer aangevoerd naar de site dan in 
de situatie zonder project. Dit extra volume wordt in evenwicht gebracht door een sterke 
toename in de verdamping (74.142 m³), een toename van de afvoer naar 
riolering/oppervlaktewater (117.788 m³) in combinatie met een netto afname (diepe en 
ondiepe aquifer samen) van de infiltratie (- 49.961 m³). 

8.7.5 Beschrijving van de milieueffecten 

8.7.5.1 Aanlegfase 

Bij de graaf- en bouwwerken op de site is er kans op het optreden van (klassieke) olie- en 
brandstoflekken. Verontreiniging door lekken zal zeer lokaal van aard zijn, zal bij een goed 
onderhouden machinepark weinig waarschijnlijk zijn en zal bij een goed opgevolgde werf 
onmiddellijk gesaneerd worden. De impact op de oppervlaktewaterkwaliteit is bijgevolg te 
verwaarlozen (score 0). 

Een potentieel effect op het grondwater bij de uitvoering van de werken is de uitloging van 
polluenten (zware metalen, organische micropolluenten) naar het grondwater, met name 
indien grote hoeveelheden van de huidige halfverharding gedurende langere tijd in stock 
zouden gezet worden. Uitloging kan echter vermeden worden door vooraf de nodige 
maatregelen te nemen, zoals het afdichten van de bodem. Vanuit deze optiek kan de impact 
van de werken op de grondwaterkwaliteit als te verwaarlozen beschouwd worden (score 0). 

Een aandachtspunt bij de aanlegfase is de opvang van het hemelwater. In de huidige 
situatie infiltreert het hemelwater deels in de ondergrond en wordt een deel ervan, via het 
afwateringsstelsel van de R0 en een aantal bufferbekkens, afgevoerd naar de Maalbeek. In 
de toekomstige situatie wordt het hemelwater beheerd via een combinatie van hergebruik 
en infiltratie. Tijdens de werffase ontstaat echter een intermediaire situatie tussen 
uitgangssituatie en toekomstige situatie. Het is van het grootste belang dat te allen tijde een 
systeem wordt voorzien dat er voor zorgt dat piekneerslag op de site zich niet vertaalt in 
piekafstroming naar riolering of oppervlaktewater. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het zo 
lang mogelijk behouden van het bestaande afwateringssysteem, het voorzien van tijdelijke 
oppervlaktewaterbuffers en/of het zo vroeg mogelijk implementeren en operationeel maken 
van de definitieve buffer- en infiltratiesystemen. Enkel in die omstandigheden kan het effect 
op oppervlaktewaterkwantiteit en –kwaliteit als te verwaarlozen (score 0) worden 
beschouwd. In het andere geval hebben we te maken met een negatief (score -2) effect. 
Deze beoordeling wijzigt niet voor de uitvoeringsalternatieven. 

8.7.5.2 Exploitatiefase 

Voor de exploitatiefase worden in de discipline Water enkel de effecten besproken van het 
basisalternatief met de basisontsluiting. De verschillende exploitatiescenario’s, de 
ontsluitingsalternatieven (OA1 en OA2 (afrit) en OA3 (tuinbrug)) leiden niet tot een 
fundamenteel andere beoordeling. Wel is er een verschil tussen het basisalternatief en 
inrichtingsalternatief 2 (IA2, met WKK). Bij IA2 ligt het waterverbruik immers hoger door de 
koelbehoeften, en zal het te infiltreren neerslagoverschot dus kleiner zijn. Hier werd hoger 
reeds op ingegaan. Ook bij onderstaande effectbespreking wordt het onderscheid gemaakt 
waar relevant. 
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8.7.5.2.1 Impactbespreking 

Impact op de grondwaterkwantiteit 

De kwantiteit van zowel de ondiepe als de diepe aquifer kunnen door het project beïnvloed 
worden. 

Ondiepe aquifer 

Voor de “ondiepe aquifer” wordt een vermindering verwacht van de infiltrerende volumes. 
De jaarlijkse neerslaghoeveelheid op de site bedraagt gemiddeld ongeveer 800 mm. Op een 
oppervlakte van 24,07 ha224 betekent dit een volume van ongeveer 192.572 m³. Gezien de 
hellende topografie van de site en de aanwezigheid van een oppervlakkig drainagesysteem 
kan aangenomen dat in de referentiesituatie, vooral bij hevige piekneerslag, niet alle water 
infiltreert in de goed doorlatende toplaag, maar oppervlakkig wordt afgevoerd naar de 
riolering. In de hoger vermelde studie van Vaes en Berlamont werd ervan uitgegaan dat 
ongeveer 30% van de neerslag die op de site valt in de huidige situatie via het 
oppervlakkige afwateringssysteem wordt afgevoerd naar de buffers van de R0 en uiteindelijk 
naar de Maalbeek. Hierbij inbegrepen is de neerslag die op de verharde delen van de site 
valt. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de verdamping. De jaarlijkse 
potentiële verdamping bedraagt ongeveer 550 mm, maar aangezien de kroonoppervlakte 
van de op de site aanwezige bomen maar ongeveer 5% van de totale oppervlakte dekt225 
brengen we ook maar 5% van deze verdamping in rekening226. Bovendien kan er van 
uitgegaan worden dat de stenige bodem op de site relatief weinig water kan bergen, zodat 
ongetwijfeld een zekere mate van droogtestress zal ontstaan; hiervoor houden we rekening 
met een reductiecoëfficiënt van 0,8. Per saldo kunnen we dus uitgaan van een infiltratie van 
ongeveer 538 mm of 129.500 m³ per jaar, in de referentiesituatie.  

Na realisatie van het project zal de infiltratie naar de “ondiepe aquifer” beperkt worden tot: 

 de beregening van het grasveld van het stadion. De beregening werd (conservatief) 
ingeschat op ongeveer 8.500 m³/jaar. Uitgaande van een beregeningsefficiëntie van 
70% zal ongeveer 2.535 m3 water per jaar percoleren naar het ondiepe grondwater. 
Bij de opgegeven beregeningsintensiteit moet er bovendien van uitgegaan worden 
dat extra vallende neerslag zo goed als volledig percoleert. Dit geeft een extra 
voeding van 7.594 m³, of 10.129 m³ in totaal. 

 De neerslaghoeveelheid die op het deel van het park valt dat geen onderdeel 
uitmaakt van het groendak bovenop de parking. Hier moet wel rekening gehouden 
worden met de volledige potentiële verdamping. We hebben dus een 
neerslagoverschot van 250 mm227. Op een oppervlakte van 5,95 ha park (paden niet 
meegerekend) geeft dit ongeveer 14.900 m³. Als we er van uitgaan dat het 

                                                
224  Dit is de oppervlakte die heraangelegd wordt en die het hemelwaterregime op de site dus kan beïvloeden. 

Concreet gaat het op de som van de verschillende daken, de verharding, het groendak en het park (inclusief de 
paden). Om een juiste vergelijking mogelijk te maken wordt ook voor de referentiesituatie met deze 
oppervlakte gerekend. 

225  Berekend aan de hand van Google Earth-beelden. 

226  Wetende dat dit een lichte onderschatting is aangezien individuele bomen meer zullen verdampen als ze 
vrijstaan dan in een aaneengesloten bestand. 

227  De oppervlakkige afvoer wordt hierbij verwaarloosd. 
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hemelwater dat op de paden in het park valt ook rechtstreeks geïnfiltreerd wordt 
moeten we hier nog eens 2.659 m³ (800 mm x 0,33 ha x 10) aan toevoegen.  

De totale infiltratie op de site naar de “ondiepe aquifer” na realisatie van het project 
bedraagt dus (mee dankzij de intensieve beregening van het speelveld) 27.670 m³, of een 
vermindering van de oorspronkelijke hoeveelheid met zo’n 79 %. 

De voeding van het ondiepe grondwater op deze locatie wordt dus aanzienlijk verminderd. 
Rekening houdend met het feit dat deze aquifer in de omgeving van de site echter niet of 
nauwelijks wordt gebruikt voor grondwaterwinning228 en met het kleine aandeel van de site 
in het totale voedingsgebied van de aquifer wordt het effect als te verwaarlozen beoordeeld 
(score 0). 

Diepe aquifer 

Voor de “diepe aquifer” moet uitgegaan worden van een significante toename van de 
infiltratie. De voeding van de aquifer via infiltratie op deze site is niet precies bekend maar 
zal alleszins laag zijn gezien de bovenliggende quartaire leemlagen en de afsluitende 
tertiaire kleilaag. In de toekomst zal op de site in een gemiddeld jaar echter ongeveer 
76.500 m³ (orde van grootte229) hemelwater geïnfiltreerd worden in de “diepe aquifer”, wat 
neerkomt, verspreid over de site, op een equivalente voeding van ongeveer 318 mm/jaar. 
Dit is qua orde van grootte vergelijkbaar met wat zou infiltreren als de “diepe aquifer” op 
deze locatie niet zou afgeschermd zijn door een kleilaag. 

Op zich is dit een positief effect, aangezien de grondwaterlagen in Vlaanderen in aanzienlijke 
mate onder druk staan, en vermits de verwachting is dat deze situatie als gevolg van de 
klimaatverandering zeker niet zal verbeteren. Om een definitieve uitspraak te doen is het 
echter nodig meer in detail te bestuderen hoe de extra voeding zich vertaalt in wijzigingen in 
de stijghoogtes in de ruime omgeving. Het onder druk komen van de aquifer in de nabijheid 
van de infiltratieputten is weinig waarschijnlijk, aangezien als randvoorwaarde werd gesteld 
dat bij infiltratie de stijghoogte van 52 m TAW niet mocht overschreden worden en het 
systeem hierop ontworpen werd. Hoger werd inderdaad aangetoond dat door een goede 
spreiding van de putten het mogelijk is de in de aquifer beschikbare berging aan te spreken 
zonder dat de stijghoogte in de omgeving van de infiltratieputten boven de ondergrens van 
de afsluitende laag komt. Wel moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de 
infiltratie aanleiding zou kunnen geven tot kwelverschijnselen of gestegen 
grondwaterstanden op de flanken van en in de vallei van de Maalbeek (zie Figuur 183).  

Om de impact op de kwelverschijnselen in de vallei van de Maalbeek te onderzoeken werd 
een eenvoudig analytisch model opgesteld230. 

                                                
228  Binnen een straal van 1 km zijn er geen grondwaterwinningen in de quartaire laag. Binnen een straal van 5 km 

zijn er slechts 4 actieve winningen in het quartair (op een totaal van 45 winningen), elk met een zeer klein 
vergund debiet. De dichtstbijzijnde hiervan bevindt zich op meer dan 3 km ten zuidwesten van de site. 

229  Dit is een getal dat bekomen wordt door, veiligheidshalve, abstractie te maken van het hergebruik van 
hemelwater als koelwater voor een eventuele cogeneratie-unit (gasmotor of gasturbine) en er van uit te gaan 
dat koelwater voor de gebouwenkoeling voor 50% wordt geleverd door stadswater. Het bekomen getal geldt 
voor een gemiddeld jaar; bij jaren met veel neerslag kan het te infiltreren volume uiteraard gevoelig hoger 
liggen (tot +40%). Als Inrichtingsalternatief 2 wordt gerealiseerd en er dus bijkomende nood is aan koeling van 
een WKK wordt meer regenwater hergebruikt en dient er dus minder geïnfiltreerd te worden (ongeveer 52.000 
m³/jaar). 

230  Aangezien er ter hoogte van de kwelzone nauwelijks data beschikbaar zijn inzake grondwaterstanden, 
lithologische opbouw en hydrogeologie werd ervoor gekozen om de effecten van het infiltreren van water op de 
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Figuur 183 Schematische voorstelling van de relatie tussen kunstmatige infiltratie in de Wemmel-
Ledeaquifer en kwelverschijnselen op de flanken van de Maalbeekvallei. 

 

De oppervlakte van het kwelgebied dat beïnvloed wordt door het geïnfiltreerde water 
bedraagt circa 150 ha. Het wordt ten zuiden begrensd door de ontsluitingsgrens van de top 
van de aquifer en ten noorden door de Maalbeek. De Leesbeek stroomt dwars op de helling 
in noordelijke richting naar de Maalbeek splitst het kwelgebied op in een oostelijke en een 
westelijke zone, met respectievelijke oppervlaktes van 85 ha en 65 ha (zie Figuur 184).  

De laterale afbakening van de beïnvloede kwelzones is gebaseerd op volgende aannames: 

1. Door de helling van de geologische lagen en door de aanwezigheid van de 
kwelzone stroomt het grondwater in het Wemmel-Lede aquifer in noordwestelijke 
richting; 

2. De Maalbeek en de Leesbeek enerzijds en de aanwezige keten van 
oppervlaktewaters doen dienst al waterscheidingskammen en begrenzen het 
kwelgebied op natuurlijke wijze; 

3. Van de achttien infiltratieputten wordt het westelijke kwelgebied gevoed door de 
drie meest westelijke infiltratieputten (impactzone 1) en het oostelijke kwelgebied 
door de overige 15 infiltratieputten (impactzone 2). 

                                                                                                                                     

 
waterhuishouding van het kwelgebied analytisch te begroten en niet met het grondwatermodel dat gebruikt 
werd om de plaatsing van de infiltratiekernen te optimaliseren.  
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Figuur 184  Afbakening van het kwelgebied. De ontsluiting van de top (52 m TAW) en basis (35 m 
TAW) van de aquifer zijn eveneens aangeduid. 

Aan de hand van een eenvoudig model wordt de grondwaterstijging begroot in het 
afgebakende kwelgebied, uitgaande van drie neerslagreeksen van het KMI gemeten in 2005 
in Ukkel en in 2014 en 2015 in Zaventem. Per reeks wordt de hoeveelheid te infiltreren 
regenwater berekend door de neerslag per deeloppervlakte te verminderen met het 
hergebruik. Wanneer deze hoeveelheid infiltrerend regenwater gedeeld wordt door de 
oppervlakte van de impactzone van het kwelgebied levert dit de hoeveelheid kwelwater of 
de stijghoogtetoename per deelgebied. 

Hierbij moet echter ook rekening gehouden worden met de evapotranspiratie, die in de 
praktijk een deel van deze stijging zal opvangen, tenminste in de zomer. In de winter speelt 
dit effect niet of nauwelijks. 

Het begroten van de effecten van de infiltratie berust op de volgende aannames. 

1. Het grondwater stroomt in de Wemmel-Lede Aquifer in noordelijke tot 
noordwestelijke richting en kwelt in een zone zoals aangegeven in Figuur 184. Deze 
zone wordt o.a. begrensd door de Maalbeek en de ontsluiting van het scheidingsvlak 
tussen de Wemmel-Lede aquifer en het bovenliggende Lid van Asse; 

2. Jaarlijks wordt er ongeveer 83.300 m³ water geïnfiltreerd. Worst case wordt 
verondersteld dat de geïnfiltreerde hoeveelheid water kwelt in de aangegeven zone 
en zorgt voor een gelijkmatige toename van de (grond)waterstand in het gebied. 

Uit de berekeningen volgt dat de stijging van het grondwaterniveau in het kwelgebied kan 
oplopen tot 1 cm in het westelijke gedeelte en tot 4,5 cm in het oostelijke gedeelte, dat in 
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de invloedszone ligt van 15 van de 18 infiltratieputten.231. Merk op dat de bovenstaande 
berekeningen enkel van toepassing zijn ter hoogte van de kwelgebieden, waar op terrein 
zeer natte gronden waargenomen worden en de bodem dus volledig verzadigd is. Hier 
treedt geen stijging van de grondwatertafel op maar een stijging van het kweldebiet. In 
geval van een onverzadigde bodem moet de porositeit van de onverzadigde zone in rekening 
gebracht worden; de werkelijke stijging in het grondwaterpeil is dan 3 tot 3 tot 4 keer 
hoger. De maximale grondwaterstijging waar moet rekening gehouden worden bedraagt dus 
zo’n 18 cm. 

Het geïnfiltreerde regenwater zal uiteraard niet onmiddellijk aanleiding geven tot een 
verhoging van het grondwaterpeil in het kwelgebied. Doordat het geïnfiltreerde water 
doorheen de Wemmel-Lede Aquifer dient te migreren richting kwelzone treedt een 
vertragend effect op. Aangezien permanent zal geïnfiltreerd worden, zal er finaal een 
evenwichtssituatie ontstaan. 

De grondwaterstijging is al bij al relatief gering en zal dus waarschijnlijk geen waarneembaar 
effect hebben op plaatsen waar het grondwater relatief diep is, met name in de 
landbouwgebieden. Enkel op plaatsen waar het grondwater zich nu reeds op geringe diepte 
onder het maaiveld bevindt, kan dit zich vertalen in vernatting, al dan niet onder vorm van 
waarneembare kwelfenomenen. Dit zal vooral het geval zijn in de nu reeds natte 
natuurgebieden in de vallei van de Maalbeek, waar dit effect als (beperkt) positief 
beoordeeld kan worden (score +1). In combinatie met het verwaarloosbaar effect op de 
“ondiepe aquifer” wordt de globale score voor het criterium “kwantiteit oppervlaktewater” 
ook +1. 

Deze beperkt positieve score kan verder onderbouwd worden door een toetsing aan de 
criteria voor een goede kwantitatieve toestand van de grondwatersystemen volgens artikel 4 
van Vlarem II: 

 
 Criterium Evaluatie in het kader van dit MER 

1°  Wijzigingen in het grondwatersysteem hebben 
geen significante negatieve effecten hebben op de 
actuele of beoogde natuurtypen van de 
grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, 
in het bijzonder in beschermde gebieden en in 
waterrijke gebieden.  

Effect op de grondwaterafhankelijke systemen is 
neutraal of positief, gezien de verwachte (beperkte) 
stijging van het grondwaterpeil in de natte 
valleigebieden. 

2°  De winningen veroorzaken geen zoutwaterintrusie. Niet van toepassing 

3°  De gespannen lagen behouden hun 
spanningskarakter zodat ze niet geoxideerd wordt;  

Op dit moment is de Wemmel-Lede aquifer ter 
hoogte van de site waarschijnlijk niet gespannen. 
Door infiltratie zal plaatselijk de stijghoogte 
toenemen, echter zonder dat dit aanleiding zal 
geven tot een omslag van een freatisch naar een 
gespannen regime.. Oxidatie wordt verder 
voorkomen door het ontluchten van het water 
vooraleer het geïnfiltreerd wordt. 

4°  Er komen geen regionale verlaagde 
grondwaterpeilen ("depressietrechter") voor die 
grondwaterkwaliteitsveranderingen veroorzaken.  

Het project leidt niet tot verlaagde grondwater-
peilen, integendeel. 

5°  Er komen geen aanhoudende peildalingen voor 
(rekening houdend met klimatologische variaties).  

Het project leidt niet tot verlaagde grondwater-
peilen, integendeel. In een context van 
klimaatverandering kan het project bijdragen tot een 

                                                
231  Zie Bijlage 13 voor meer details met betrekking tot de berekening. 
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beperken van natuurlijke peildalingen. 

6°  De baseflow blijft voldoende groot zodat 
waterlopen in stand gehouden worden.  

De infiltratie induceert kwel, wat de baseflow van de 
Maalbeek helpt ondersteunen. 

7°  Een verlaging van de baseflow leidt niet tot het 
niet-behalen van de milieukwaliteitsnormen voor 
het ontvangende oppervlaktewater. 

Er vindt geen verlaging van de baseflow plaats. 

Impact op de grondwaterkwaliteit 

Het project kan een invloed hebben op de kwaliteit van het grondwater. De kwaliteit van het 
ondiepe grondwater kan licht verbeteren, enerzijds omdat de totale infiltrerende volumes 
sterk verminderen en anderzijds omdat uitloging van polluenten uit de op dit moment 
aanwezige ophooglaag grotendeels zal stoppen232. Daar staat dan wel tegenover dat via 
beregening een nieuwe uitloging kan ontstaan van bijvoorbeeld meststoffen. Ook bestaat in 
theorie de kans dat opslag van stookolie zou lekken en aanleiding geven tot bodem- en 
grondwatervervuiling. Dit risico kan echter volledig ingedijkt worden door bovengrondse 
tanks te voorzien, gelegen binnen een opvangbekken met vloeistofondoorlatende bodem. 
Per saldo kan het effect als niet betekenisvol bepaald worden, ook rekening houdend met 
het geringe gebruik van deze aquifer (score 0). 

De kwaliteit van het diepe grondwater kan ook beïnvloed worden. Enerzijds is er de 
mogelijke pollutie via de infiltratievoorziening: het afstromende regenwater zal sedimenten 
bevatten en sporen van zware metalen, koolwaterstoffen233, … Op dit moment is de 
waterkwaliteit van de aquifer relatief weinig beïnvloed door activiteiten aan de oppervlakte, 
maar door rechtstreeks water te infiltreren in de diepere lagen verandert dit. Dit effect is 
potentieel des te belangrijker aangezien de aquifer in de omgeving veel gebruikt wordt voor 
watervoorziening. Zoals gezegd bevinden zich in de onmiddellijke omgeving slechts 2 
winningen die water oppompen uit de Lede-Wemmel-aquifer, maar in een straal van 5 km 
gaat het om 45 putten. 

Anderzijds is er ook de mogelijkheid dat het chemische evenwicht van het water in de 
aquifer verstoord wordt, bijvoorbeeld doordat zuur regenwater terecht komt in een kalkrijke 
aquifer.  

Ten derde is er ook het gevaar van verstopping van de grindkernen, door fysische 
(sedimentatie) effecten of door chemische reacties die aanleiding zouden geven tot neerslag 
van bepaalde componenten (bv ijzerverbindingen bij oxidatie van glauconiet), wat uiteraard 
ook ongewenst is.  

Om bovenstaande redenen is het belangrijk dat de juiste kwaliteit van het te infiltreren 
grondwater gegarandeerd wordt. Dit wordt overigens ook vereist door Vlarem, dat expliciet 
stelt dat enkel water dat voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater mag 
geïnfiltreerd worden. 

De initiatiefnemer zal dan ook de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat aan 
de Vlarem-eisen wordt voldaan. De voorziene maatregelen, hoger in dit rapport beschreven 
                                                
232  Een deel van de ophooglaag wordt mee verwerkt in de nieuwe ophogingen 

233  De wegen en verhardingen op de site worden in principe niet gebruikt door gemotiseerd verkeer. In functie van 
b.v. onderhoudswerkzaamheden en noodinterventies zal er wel een (zeer beperkte) toegankelijkheid zijn voor 
gemotoriseerd vervoer. De kans op een betekenisvolle vervuiling met koolwaterstoffen is dus niet zeer groot 
maar ook niet onbestaande. 
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(koolwaterstofafscheiding, zandfiltratie, microfiltratie en zuurstofverwijdering) volstaan in 
principe om deze doelstelling te bereiken; in het tegenovergestelde geval zou geen 
vergunning kunnen verleend worden. 

Conform Vlarem II (artikel 5.54.4) moeten overigens vooraf ten minste drie bemonsteringen 
en analyses (met een tussenpauze van minstens een week) worden uitgevoerd van het 
kunstmatig aan te vullen water. Deze analyses moeten duidelijk aantonen dat het te 
infiltreren water voldoet aan de milieukwaliteitsnormen van Vlarem, alvorens met het 
kunstmatig aanvullen gestart mag worden.  

Deze werkwijze biedt voldoende garantie om te kunnen stellen dat het project geen 
aanleiding zal geven tot pollutie van de “diepe aquifer”. Het effect wordt dus als 
onbestaande beoordeeld, met een bijhorende score 0. 

Impact op de oppervlaktewaterkwantiteit 

Zoals hoger aangegeven, zal in de toekomst het hemelwater dat op de site valt hetzij 
hergebruikt, hetzij geïnfiltreerd worden. De noodoverlaat stroomopwaarts van het oostelijke 
infiltratiebekken leidt geen water af naar de riolering, maar naar lager gelegen delen van 
ondergrondse garage, vanwaar ze weer opgepompt kunnen worden naar het bufferbekken 
van zodra dat leeg is. Er vloeit dus geen hemelwater naar het oppervlaktewatersysteem. Ten 
opzichte van de huidige situatie betekent dit een lichte verbetering, aangezien op dit 
moment het grootste deel van de neerslag (naar schatting zo’n 70%) infiltreert, maar een 
deel toch ook nog de Maalbeek bereikt via de afwatering en de bufferbekkens van de R0. 
Aangezien de impact hiervan op het regime van de Maalbeek in de referentiesituatie gering 
is (zie de eerder vermelde studie van Vaes en Berlamont) wordt het effect van het wegvallen 
van deze impact (slechts) als beperkt positief beschouwd.  

De DWA die op de site gegenereerd wordt zal uiteraard wel nog steeds geloosd worden op 
de riolering. De piekproductie van afvalwater van met name het stadion kan tijdens grote 
evenementen aanzienlijk zijn, maar dankzij het voorzien van een buffer wordt het 
lozingsdebiet van het stadion gelimiteerd tot 30 l/s.  

De piekdebieten worden hieronder nog eens samengevat: 
 

 Piekdebiet naar Brussel Piekdebiet naar Wemmel 
Piekdebiet naar 

Grimbergen 

Scenario 3 44,9 l/s 0 l/s 4,22 l/s 

Tijdens een gesprek (op 11/2/2016) met Vivaqua bleek dat zij geen bezwaar zagen in het 
lozen van het vermelde piekdebiet van 44,9 l/s naar Brussel. Het Vivaqua-systeem blijkt dus 
voldoende restcapaciteit te hebben om de extra lozing van het project Eurostadium Brussel 
op te vangen. Een bevestiging hiervan is te vinden in het schrijven van Vivaqua dat in 
Bijlage 16 wordt opgenomen. 

Om het effect van deze lozingen op de rioleringssystemen in Vlaanderen te kunnen 
inschatten, werd eerder advies gevraagd aan Aquafin met betrekking tot scenario’s waarbij 
grotere debieten naar Wemmel en/of Grimbergen zouden gestuurd worden. Het volledige 
advies (inbegrepen de randvoorwaarden ervan) is te vinden in Bijlage 15. Dit advies gaat 
nog uit van de mogelijkheid van een lozing op het rioleringssysteem van Wemmel, wat in de 
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praktijk dus niet het geval zal zijn. Mede als gevolg van dit advies werd overigens de lozing 
naar Wemmel geschrapt. 

Wat betreft Grimbergen hebben we in de praktijk te maken met een lozingsdebiet van 4,22 
l/s, of bijna 3 maal kleiner dan het laagste debiet waarmee in het advies van Aquafin werd 
gerekend. Ook bij de hogere debieten waarmee in dat advies werd gerekend kwam men tot 
de vaststelling dat het effect op de peilen relatief klein was; dit zal dus a fortiori gelden als 
het debiet nog verder gereduceerd wordt.  

Wat betreft de overstortvolumes blijkt uit de berekeningen in het advies duidelijk (en 
logischerwijze) dat de overstortvolumes sterk afnemen naarmate het lozingsdebiet afneemt. 
In haar advies stelt Aquafin overigens zelf dat na uitvoering van het afkoppelingsproject 
Strombeek-Bever de impact van de lozing praktisch nihil zal zijn.  

Enkel voor de impact in de eventuele tussentijd (na afwerking Eurostadium maar voor 
realisatie afkoppelingsproject) is er potentieel nog een probleem234. Aangezien ook in deze 
situatie geldt dat het werkelijke lozingsdebiet bijna driemaal zo klein is als het laagste debiet 
waarmee in het advies van Aquafin werd rekening gehouden en we hier sowieso te maken 
hebben met een tijdelijke situatie beschouwen we dit effect in de praktijk en in zijn 
globaliteit als beperkt negatief (score -1). Deze score houdt rekening met het positief effect 
van het wegvallen van de hemelwaterlozingen op het oppervlaktewaterstelsel en met het 
negatief effect van de lozing van een bijkomend (zij het beperkt) afvalwaterdebiet op de 
riolering van Grimbergen. 

Impact op de oppervlaktewaterkwaliteit 

Het afvalwater van de site zal, zoals gezien, geloosd worden op de gemengde 
rioleringssystemen Vivaqua (Brussel) en Grimbergen (Treft).  

Gemengde systemen kunnen in combinatie met hevige neerslag aanleiding geven tot het in 
werking treden van de overstorten wat resulteert in pollutie van de ontvangende waterloop.  

Voor wat betreft het rioleringssysteem op het grondgebied van het BHG heeft Vivaqua geen 
melding gemaakt van een toename van de overstortfrequentie bij een bijkomende lozing van 
de orde van 45 l/s. 

In het advies van Aquafin (Bijlage 15) werd onder meer ingegaan op het effect van een 
lozing op de overstortvolumes in het systeem “Grimbergen”. Onderstaande tekst is deels 
overgenomen uit het advies van Aquafin. 

De situatie van het systeem “Grimbergen” ten oosten van de projectsite is als volgt. In de 
Gentsesteenweg/Treft ligt een eivormige leiding 500/750 mm. Afwaarts wordt er via de 
Beverlindestraat en Boechoutlaan aangesloten op de riolering die onder de A12 gaat. Langs 
de A12 zijn open RWA-bekkens die het regenwater van de A12 opvangen. Deze bekkens 
ledigen echter nog in de riolering. Diezelfde riolering kan ook overstorten naar de open 
bekkens, met regelmatige geurhinder tot gevolg. De riolering gaat afwaarts verder langs het 
centrum van Strombeek tot aan het bergbezinkbekken (BBB) Ringlaan. De hydraulische 
invloed van het project Eurostadium is beperkt tot hier. 

                                                
234  Merk op dat de realisatie van het afkoppelingsproject in principe deel uitmaakt van de referentiesituatie, dus 

gelijktijdig met het Eurostadium klaar zou zijn. Hier hebben we het over de situatie waarbij dat toch niet het 
geval zou zijn. 
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Aquafin plant grote rioleringswerken in het centrum van Strombeek-Bever (22254, 
afkoppeling Strombeek fase 1). Er zal een RWA-as worden aangelegd van aan de bekkens 
aan de A12 tot aan de Bergmansbeek, t.h.v. BBB Ringlaan. De uitvoering van project 22254 
is momenteel gepland van midden 2017 tot midden 2019. De concrete timing is afhankelijk 
van de duur van de vergunningsprocedure. Het is dus niet duidelijk of het project 
Eurostadium zal afgewerkt zijn voor of na 22254. Beide situaties dienen daarom bekeken te 
worden. 

Door Aquafin werden een aantal scenario’s doorgerekend met de beschikbare modellen. 
Hierbij moet wel gesteld worden dat deze modellen de huidige toestand niet correct 
weergeven. De resultaten geven dan ook maar een benaderend beeld. De berekeningen 
gebeurden met composietbuien met verschillende terugkeerperiodes, gaande van 7 maal per 
jaar tot om de 20 jaar. Voor Grimbergen werd rekening gehouden met twee verschillende 
scenario’s met volgende bijhorende piekdebieten: 

 Alle afvalwater naar Grimbergen = 49 l/s; dit scenario wordt verderop scenario 1 
genoemd waarbij 1a en 1b resp staan voor varianten zonder en met actieve sturing 
van het afvalwater van het stadion. 

 Helft afvalwater (parking + campus) plus afvalwater paviljoen plus afvalwater 
koeltorens naar Grimbergen = 12 l/s; dit scenario wordt verderop scenario 2 
genoemd.  

Voor uitvoering van Aquafin project 22254, is de eerste afwaartse overstort de externe 
overstort van bergbezinkbekken (BBB) Ringlaan. Aan de oostkant van de A12 t.h.v. Procter 
& Gamble is een open bekken. Hierin komt regenwater van de A12 terecht, maar het bekken 
loopt leeg in de gemengde riolering. Bij zwaar regenweer loopt de gemengde riolering ook 
over in het bekken, zodat het dienst doet als een soort open bergbezinkbekken, met 
geurhinder tot gevolg. 

Tabel 282 geeft het totale overstortvolume, relatief t.o.v. de situatie zonder project 
Eurostadium, resp. vóór uitvoering van project 22254 (dus ter hoogte van het BBB Ringlaan; 
zie bovenste tabel) en erna (totale volumes van overstorten BBB Ringlaan, A12 en project 
22254; zie onderste tabel). 

Tabel 282 Door Aquafin berekende overstortvolumes, resp. voor (bovenste tabel) en na realisatie 
van het ontkoppelingsproject 22254. 
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De aanwezigheid van het Eurostadium heeft vooral een invloed op het overstortvolume aan 
BBB Ringlaan. De actieve sturing in scenario 1b heeft vooral een positief effect bij de lichtere 
buien. Bij de zeer zware buien is het BBB nog niet voldoende geledigd als het afvalwater van 
het stadion wordt geloosd. Uiteraard heeft de timing van de lozing hierop een grote invloed. 

Na uitvoering van project 22254, wordt het bekken langs de A12 enkel gebruikt voor RWA 
van de A12. De gemengde riolering kan hier nog wel overstorten, maar het bekken kan niet 
meer teruglopen naar de gemengde riolering. Verder worden er 3 extra overstorten langs 
het project gecreëerd. Het onderstaande deel van bovenstaande tabel toont het totale 
overstortvolume. Men kan vaststellen dat het totale overstortvolume gegenereerd door het 
Eurostadium van dezelfde orde van grootte is vóór en na uitvoering van project 22254. De 
vuilvracht in het overgestorte water kan met de beschikbare hydraulische modellen niet 
gekwantificeerd worden, zodat ook het effect op de kwaliteit van het ontvangende 
oppervlaktewater niet kan gekwantificeerd worden. Het is echter evident dat een toename 
van de overstortfrequenties en –volumes aanleiding kan geven tot bijkomende pollutie. 

Bij deze resultaten moeten echter een paar belangrijke kanttekeningen worden gemaakt. 
Ten eerste zullen de geloosde debieten in de praktijk een stuk kleiner zijn dan hier werd 
aangenomen. Zeker het piekdebiet van 49 l/s (scenario 1) is totaal onrealistisch. Maar ook 
het aangenomen debiet van 12 l/s (scenario 2) houdt een aanzienlijke overschatting in van 
het werkelijke lozingsdebiet. Dat bedraagt zoals gezegd 4,22 l/s, of niet veel meer dan een 
derde van het in scenario 2 aangenomen debiet. Het valt te verwachten dat bij dit kleine 
debiet de totale overstortvolumes verder zullen afnemen (weliswaar zonder helemaal te 
verdwijnen). Merken we ook nog op dat het water dat naar Grimbergen wordt geloosd bijna 
uitsluitend spuiwater van de koeltorens zal zijn, en dat dit water dus geen aanleiding geeft 
tot een verhoging van de (organische) vuilvracht van het (eventueel) overstortende water235. 
De kwaliteitsimpact van deze overstortgebeurtenissen zal dus beperkt zijn. 

Gezien de vele onzekerheden verbonden aan de beschikbare modellen lijkt het ons niet 
zinvol te proberen het exacte overstortvolume proberen te begroten. We gaan er, op basis 
van bovenstaande gegevens van uit dat het project een (beperkte) invloed zal hebben op de 
overstortvolumes in Grimbergen en dus ook op de oppervlaktewaterkwaliteit (score -1). 

Een ander in overweging te nemen aspect is de capaciteit van het ontvangende 
waterzuiveringsstation. Zoals eerder aangegeven bedraagt de capaciteit van de RWZI van 
Grimbergen 90.000 IE. Zoals gezegd zal richting Grimbergen nauwelijks organisch vervuild 
water geloosd worden zodat de capaciteit van de RWZI hier geen beperkende factor is. De 
RWZI van Brussel Noord heeft een meer dan 10 maal zo grote capaciteit (1,1 Mio IE); de 
bijkomende pieklozing bedraagt ongeveer 5600 IE, wat slechts 0,5% is van de capaciteit van 
de RWZI. Er kan dan ook aangenomen worden dat deze capaciteit niet in het gedrang zal 
komen door het project. 

Samengevat kan voor wat betreft het aspect oppervlaktewaterkwaliteit een beperkt 
negatieve score worden toegekend (score -1). 

                                                
235  Anderzijds kan een lager BOD-gehalte in het afvalwater in theorie aanleiding geven tot verdunning van het 

influent van de RWZI en daardoor tot een minder efficiënte werking en lagere verwijderingspercentages. 
Bovendien kan de spui van koelwater stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het biologisch actief slib van de 
RWZI. Gezien de geringe verhouding van het lozingsdebiet van de koeltorens tot het influentdebiet van de 
RWZI zijn deze effecten echter te verwaarlozen. 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 641 

8.7.5.3 Besluit 

Afgaande op bovenstaande evaluatie kan de impact van het project op het watersysteem, in 
afwezigheid van milderende maatregelen, als volgt gescoord worden: 

Tabel 283 Overzicht van de effecten op de discipline Water tijdens de aanlegfase en de 
exploitatiefase – zonder milderende maatregelen 

 AANLEGFASE EXPLOITATIEFASE 

Grondwaterkwantiteit 0 +1 

Grondwaterkwaliteit 0 0 

Oppervlaktewaterkwantiteit -2 -1 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 -1 

Voor wat betreft de lozing van sanitair water werd hierbij uitgegaan van een worst-case 
situatie (UEFA-match) in termen van piekdebieten. 

Deze beoordeling gebeurt tegenover een referentiesituatie waarbij het project van RWA-
collector langs de Tangebeek gerealiseerd is. Ook als dat niet zo zou zijn zou de beoordeling 
echter niet fundamenteel verschillend zijn. 

Bij het begroten van de te infiltreren volumes werd uitgegaan van het basisalternatief, 
waarbij geen warmtekrachtkoppeling (WKK) op de site voorzien is. Als de WKK er toch komt 
(Inrichtingsalternatief 2) dan zal meer hemelwater hergebruikt worden voor koeling en moet 
er minder geïnfiltreerd worden. 

De andere alternatieven zijn niet onderscheidend voor de discipline Water.  

8.7.6 Milderende maatregelen 

Met betrekking tot de werffase is vanuit de discipline Water één dwingende milderende 
maatregel van toepassing. Deze heeft betrekking op het hemelwaterbeheer tijdens de 
werffase. Het is van het grootste belang dat te allen tijde een systeem wordt voorzien dat er 
voor zorgt dat piekneerslag op de site zich niet vertaalt in piekafstroming naar riolering of 
oppervlaktewater. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het zo lang mogelijk behouden van het 
bestaande afwateringssysteem, het voorzien van tijdelijke oppervlaktewaterbuffers en/of het 
zo vroeg mogelijk implementeren en operationeel maken van de definitieve buffer- en 
infiltratiesystemen. Implementeren van deze maatregel wijzigt de score voor het effect van 
het project op de oppervlaktewaterkwantiteit tijdens de aanlegfase van -2 tot 0. 

Gegeven de positieve, verwaarloosbare of slechts beperkt negatieve scores voor de 
discipline water in de exploitatiefase zijn hier geen dwingende milderende maatregelen te 
voorzien. Er wordt wel aanbevolen om het afvalwater-bufferbekken van het stadion een 
intelligente sturing te voorzien. Hiermee kan de impact op de oppervlaktekwantiteit en –
kwaliteit nog verder gereduceerd worden tot verwaarloosbaar door te vermijden dat 
lozingspieken samenvallen met hoogwaterstanden in de riolering of het oppervlaktewater. 

Een tweede aanbeveling bestaat erin om stroomopwaarts van het aansluitpunt op de 
riolering van Grimbergen een extra bufferbekken te voorzien. Een volume van 200 m³ laat 
toe twee volledige dagdebieten aan (voornamelijk) spuiwater te bufferen. Dit moet toelaten 
het water te bufferen op momenten dat de riolering onder druk dreigt te komen, en later 
(vertraagd) te lozen. Op die manier kan de residuele potentieel negatieve invloed van de 
bijkomende lozing op het rioleringsstelsel geneutraliseerd worden.  
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De milderende maatregelen worden in onderstaande tabel samengevat: 

 
Effect waar de 
maatregel 
betrekking op 
heeft 

Beschrijving van de maatregel Doorwerking in 
de besluitvorming 

 
Bevoegdheid 

    

Werffase: impact 
van afstromend 
hemelwater 

Voorzien van een systeem dat er voor zorgt dat 
piekneerslag op de site zich niet vertaalt in 
piekafstroming naar riolering of oppervlaktewater 
door opvang, buffering en vertraagde afvoer of 
infiltratie. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het zo 
lang mogelijk behouden van het bestaande 
afwateringssysteem, het voorzien van tijdelijke 
oppervlaktewaterbuffers en/of het zo vroeg 
mogelijk implementeren en operationeel maken 
van de definitieve buffer- en infiltratiesystemen. 

Dwingend Initiatiefnemer 

Lozing van 
afvalwater op het 
gemengd systeem 
van Grimbergen-
Treft 

Voorzien van een buffer van ± 200 m³ 
stroomopwaarts van het lozingspunt. 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

Lozing afvalwater 
in exploitatie 

Intelligente sturing op het bufferbekken van het 
stadion om lozing af te stemmen op de peilen van 
de riolering bij zware regenval. 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

Bij toepassing van deze aanbevelingen kunnen de scores herleid worden tot de volgende 
waarden: 

Tabel 284 Overzicht van de effecten op de discipline Water tijdens de aanlegfase en de 
exploitatiefase – met milderende maatregelen 

 AANLEGFASE EXPLOITATIEFASE 

Grondwaterkwantiteit 0 +1 

Grondwaterkwaliteit 0 0 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 

8.7.7 Leemten in de kennis 

Op het vlak van grondwater zijn de gebruikte modellen en berekeningsmethodes voldoende 
betrouwbaar om een onderbouwde uitspraak te doen. Bij inzet van meer gedetailleerde 
modellen zou men niet tot een fundamenteel ander besluit komen. 

De impact van het project op het oppervlaktewater (in termen van overstortvolumes en 
waterkwaliteit) is niet exact gekend, mede omdat de beschikbare hydraulische modellen niet 
up to date zijn. De gevolgde semi-kwantitatieve benadering is echter voldoende 
betrouwbaar om de eindbeoordeling te onderbouwen. De inzet van een meer gedetailleerd 
modelinstrumentarium zou niet tot fundamenteel andere besluiten leiden. 

Er is dus voor de discipline Water geen fundamentele leemte in de kennis met invloed op de 
besluitvorming. 
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8.7.8 Voorstellen tot monitoring 

In het kader van de infiltratie van hemelwater is monitoring verplicht. De precieze vereisten 
worden beschreven in Vlarem. 

Daarnaast bevelen we aan ook de evolutie van de grondwaterstand in de ruimere omgeving 
te monitoren om het effect van de diepe infiltratie te kunnen opvolgen. Enerzijds laat dit toe 
afwijkingen van de hier gegeven impactbeoordeling vast te stellen en daarbij de nodige 
bijsturingsmaatregelen te nemen; anderzijds worden hiermee gegevens verzameld die zullen 
toelaten het numeriek grondwatermodel af te ijken en dus ook toe te passen op de vallei en 
de kwelzones. Figuur 185 geeft de voorgestelde locaties weer. 

Er worden zes piëzometers geplaatst op één rij in de infiltratiezone tussen de infiltratieputten 
en vijf piëzometers verspreid over het projectgebied. Deze piëzometers worden uitgerust 
met een filter onderaan de aquifer (31-34 m-mv). Stroomafwaarts zullen vervolgens drie 
piëzometers geplaatst worden in het ontsluitingsgebied van de aquifer met een filter in de 
basis van de watervoerende laag en drie piëzometers in de Quartaire deklaag ter hoogte van 
het Beverbos met een filter in de bovenste deklaag (Tabel 285).  

Tabel 285 Te plaatsen piëzometers voor opvolging infiltratie 

Piëzometer 
nummer 

Interval filter (m-mv) 
Geologische eenheid 

Locatie 

Piëzometer 1-11 31 – 34 
Filter in de basis van de 
Wemmel-Lede aquifer 

De Infiltratiezone in de 
omgeving van het 
projectgebied 

Piëzometer 12-14 8 – 10 
Filter in de Quartaire 
deklaag 

Ontsluiting aquifer in het 
stroomafwaarts kwelgebied 
t.h.v. het Beverbos 

Piëzometer 15-17 22 – 25  
Filter in de basis van de 
Wemmel-Lede aquifer 

Ontsluiting top aquifer in 
het stroomafwaarts 
kwelgebied 

 

We stellen voor de grondwaterstanden dagelijks op te meten en te registreren aan de hand 
van divers in de peilbuizen.  
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Figuur 185 Voorgestelde locatie voor de monitoringspeilbuizen 

8.7.9 Elementen van de watertoets 

De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid 
bij de vergunningverlening. Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid dienen 
overheden bij het verlenen van een vergunning telkens te onderzoeken of de betrokken 
activiteit een schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan dat vermijdbaar is.  

De beoordeling gebeurde op basis van ingreepgroepen (en ermee samenhangende 
effectgroepen) die in functie van de aard van het plan als een mogelijk knelpunt werden 
beschouwd. Tabel 286 geeft een overzicht van de voornaamste aandachtspunten. We 
beperken ons hierbij tot de effecten die werkelijk kunnen optreden. 

De “aanstiplijsten” in overeenstemming met de Gewestelijke Stedenbouwkundige 
Verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen e.d. zijn opgenomen in Bijlage 
17. 

Tabel 286 Elementen van de watertoets 

Ingreep Mogelijk effect 

Wijzigingen van bodemgebruik Het bodemgebruik wijzigt over de hele site. Dit heeft een positief effect op de 
waterbalans; de hoeveelheid afstromend hemelwater die in het 
oppervlaktewater terecht komt wordt tot nul gereduceerd, door een 
combinatie van hergebruik en infiltratie. 

Vegetatiewijzigingen Op dit moment komen op de site verspreid bomen voor met een kroondekking 
van ongeveer 5% van de totale oppervlakte. In de toekomst zal 40% van het 
terrein bestaan uit een parklandschap, waarvan een derde wordt aangelegd 
als groendak. Dit draagt bij tot een beter beheer van de watercyclus. 

Reliëfwijzigingen Het maaiveld wordt op een groot deel van de site verhoogd, tot met een 
maximum van 7 meter. De nodige grond hiervoor komt uit de uitgraving voor 
de realisatie van de ondergrondse parking. De aanwezige toplaag van het 
terrein zal deels hergebruikt worden, maar enkel voor zover dit toegelaten 
wordt door VLAREBO. 
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Ingreep Mogelijk effect 

Verhardingen Ongeveer een vierde van het terrein zal verhard worden. Het regenwater dat 
afstroomt van deze verhardingen wordt gezuiverd, gebufferd en geïnfiltreerd 
of hergebruikt voor voeding van de koeltorens.  

Gebouwen Op de site komen verschillende gebouwen, met een gezamenlijke 
dakoppervlakte van ongeveer 7,7 ha. Het hemelwater dat op deze daken valt 
wordt gebufferd en hergebruikt. Het dak van de ondergrondse parking (3,2 
ha) wordt ingericht als een groendak. Dit water zal, na buffering, geïnfiltreerd 
en/of hergebruikt worden.  

Ondergrondse constructies Op de site komt een ondergrondse parking tot een diepte van (max.) 19 meter 
beneden het nieuwe maaiveldpeil, i.e. tot op een peil van 57 mTAW. Dit 
niveau bevindt zich nog vijf meter boven het maximale niveau van het 
grondwater in de Wemmel-Lede aquifer. 

Lozingen Het afvalwater van de site wordt, gescheiden van het hemelwater, geloosd op 
de riolering. Voor zover nodig wordt via buffers het lozingsdebiet beperkt om 
capaciteitsproblemen op de riolering te vermijden. 

Buffer of infiltratievoorzieningen Een deel van het hemelwater (zie hoger) wordt gebufferd en vervolgens 
geïnfiltreerd in het diepe grondwater. Het buffervolume wordt afgestemd op 
de piekneerslag en de infiltratiecapaciteit van de aquifer. Een ander deel van 
het hemelwater wordt gebufferd en hergebruikt. In totaal wordt 55% van het 
hemelwater dat op daken, groendaken en verharde oppervlaktes valt 
hergebruikt, als sanitair water of als koelwater. De afmetingen van de buffers 
houden minimaal rekening met de bepalingen van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening. 

Wijzigingen 
grondwaterkwantiteit 

Infiltratie in de dieper gelegen aquifer zorgt voor een bijkomende voeding van 
deze watervoerende laag. Als gevolg van de infiltratie in de dieper gelegen 
aquifer kunnen de stijghoogtes in de vallei van de Maalbeek met maximaal 18 
centimeter toenemen. Vermits dit fenomeen zich hoofdzakelijk voordoet in een 
van nature nat natuurgebied wordt dit effect positief beoordeeld. 

Opslag of storten van 
bodemvreemd materiaal 

Tijdens de werf kunnen tijdelijk inerte materialen (zand, grind) opgeslagen 
worden op de site. Uitloging uit deze materialen is geen aandachtspunt. 
Tijdens de exploitatiefase is opslag van vloeibare brandstof een 
aandachtspunt. De nodige en verplichte beschermende maatregelen zullen 
genomen worden. 
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8.8 Discipline Fauna & Flora 

De discipline Fauna & Flora werd niet opgenomen in de kennisgeving. Volgend op de 
richtlijnenvergadering (02/10/2015), enkele adviezen en inspraakreacties op de kennisgeving 
en de richtlijnen door de dienst Mer wordt deze discipline toch behandeld in het project-
MER. 

8.8.1 Methodiek 

8.8.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

De rapportering over de referentiesituatie wordt maximaal gericht op die kenmerken van het 
biotisch milieu waarvoor een wijziging verwacht wordt. De huidige biologische toestand van 
het projectgebied zal beschreven en gewaardeerd worden. Hiervoor worden bestaande 
gegevens verzameld over de soortendiversiteit in de streek. Bij deze beschrijving van de 
referentiesituatie komt het volgende aan bod: 

Analyse van de aanwezige vegetaties en diersoorten 

 Een beschrijving en evaluatie van de globale ecologische structuur van het hele 
studiegebied, met specifieke aandacht voor de ecotopen van de door de inrichting 
beïnvloede waardevolle gebieden. Belangrijk om nu reeds aan te geven, is dat 
binnen het projectgebied zich geen natuurreservaten, habitat- en 
vogelrichtlijngebieden of VEN-gebieden situeren; 

 Vaststellen van eventuele landschapsecologische relaties tussen de ecotopen 
onderling; 

 Lokalisatie van bestaande barrières of hinderbronnen (verkeerswegen, 
watervervuiling); 

 Nagaan van eventuele plannen van openbare besturen of ook van verenigingen met 
betrekking tot het behoud, beheer of ontwikkeling van natuurwaarden van de 
doorsneden gebieden; 

 Voor het onderdeel fauna wordt geen gerichte inventarisatie uitgevoerd, de 
belangrijke zoogdieren, vogelsoorten, amfibie-, reptielsoorten,… worden besproken 
op basis van literatuurgegevens en informatie uit voorgaande studies. 

Beoordeling van de aanwezige natuurwaarden naar kwetsbaarheid 

Er wordt een evaluatie gemaakt van de waarde en de kwetsbaarheid van de aanwezige 
natuur aan de hand van: 

 zeldzaamheid, diversiteit van de voorkomende soorten; 

 gevoeligheden voor standplaatswijzigingen; 

 grondwaterafhankelijkheid van de floristische elementen; 

 verstoringsgevoeligheid van fauna; 

 graad van menselijke beïnvloeding op de ecotopen (natuurlijkheid); 

 mogelijkheden tot vervanging, enz. 

De waardeanalyse van de ecotopen is een gecombineerde waardenanalyse van een 
waardering van de vegetatie en een waardering van de fauna. 
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 Voor de vegetatie worden de waarderingsklassen van de (geactualiseerde) 
biologische waarderingskaart (versie 2) gebruikt. Deze worden direct afgeleid van 
het voorkomende vegetatietype.  

 Een waardeanalyse van de fauna wordt afgeleid van de verspreidingsgegevens van 
goed geïnventariseerde rode-lijstsoorten.  

8.8.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

Concreet zal bij de effectbepaling voor de geplande situatie op basis van scoping vastgelegd 
worden welke type effecten en welke effectgroepen relevant zijn voor de discipline Fauna en 
Flora. Vervolgens wordt voor deze effectgroepen vastgesteld welke criteria en methodes 
gehanteerd worden. Tenslotte wordt vastgelegd op welke basis de significantie of ernst van 
de effecten zal worden ingeschat, m.a.w. op basis van welk beoordelingskader de 
effectbeoordeling zal gebeuren.  

Onderstaand wordt het één en ander meer in detail weergegeven. 

Mogelijke effecten en hun relaties tot de ingrepen 

In het kader van het scopingsproces worden voor de discipline Fauna en Flora de 
verschillende effectgroepen onderzocht en toegelicht. Concreet gaat het over de volgende 
effectgroepen: 

 Direct eco-, biotoopverlies door ruimtebeslag (bv. aanleg van infrastructuur, 
berging van uitgegraven grond) of directe eco- of biotoopwinst door 
natuurontwikkeling (bv. ruimte vrijwaren voor natuurontwikkeling); 

 Versnippering, barrièrewerking en het doorbreken van de ecologische 
netwerkstructuur (bv. aanleg van wegen, berging van grond). 

 Eutrofiëring met eco-, biotoopwijzigingen tot gevolg door wijzigingen in de 
waterkwaliteit (bv. directe aanvoer eutrofiërende stoffen, langdurige bemaling); 

 Verzuring die kan optreden ten gevolge van de gegenereerde verkeersemissies. 
Deze kan eco- en biotoopwijzigingen tot gevolg hebben.  

 Wijziging van de grondwaterstand met eco-, biotoopwijzigingen tot gevolg door 
wijzigingen in de waterhuishouding (bv. langdurige bemaling, wijziging 
grachtensysteem); 

 Verontreiniging door calamiteiten die lokaal het water of de bodem aantasten en 
die effecten voor fauna en flora kunnen veroorzaken (bv. directe aanvoer 
verontreinigende stoffen);  

 Verstoring door geluids- en trillingshinder, licht of beweging (bv. verkeer, 
menselijke activiteit, terreinverlichting,…); 

O.b.v. scoping wordt bepaald welke effectgroepen het meest relevant zijn. Deze 
effectgroepen worden behandeld in het project-MER. In het kader van het project-MER 
zullen zowel de tijdelijke effecten, ten gevolge van de aanleg als de permanente effecten, 
ten gevolge van de exploitatie en het onderhoud beschouwd worden.  

Aangezien het projectgebied gelegen is in Grimbergen en grenst aan het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, zijn grensoverschrijdende effecten onvermijdelijk. De aard en 
reikwijdte van deze effecten zullen in het project-MER onderzocht worden. 
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Methode van effectbepaling 

Per effectgroep wordt het effect van het project bepaald en wordt het effect beoordeeld 
o.b.v. een evaluatie van oppervlaktes en/of (toe- of afname van) de ecologische kwaliteit 
van (deel)gebieden. Dit gebeurt voor de voorliggende (uitvoerings)alternatieven van het 
project. Onderstaand wordt meer in detail weergegeven hoe de methode van effectbepaling 
en -beoordeling eruit ziet. Afhankelijk van de ernst van de effecten worden, waar nodig, 
milderende maatregelen voorgesteld.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten die zullen besproken en beoordeeld 
worden binnen de discipline Fauna en Flora. Daarbij wordt voor elk effect het gehanteerde 
criterium, de toegepaste methodiek en het toetsingskader weergegeven. Dit schema zal na 
detailanalyse van de aanwezige flora en fauna in het projectgebied en van de geplande 
ingrepen verder verfijnd worden. 

Tabel 287 Beoordelingscriteria voor discipline Fauna en Flora 

MOGELIJK EFFECT CRITERIUM SCHAAL / 

EENHEID 
METHODE VAN 

EFFECTBEPALING 
TOETSINGSKADER 

Ruimtebeslag  Oppervlakte 
(potentieel) 
waardevol gebied 
dat verloren gaat 
of dat gecreëerd 
wordt 

m², ha Berekening oppervlakten 
via GIS overlay 
projectgebied met 
(geactualiseerde) 
biologische 
waarderingskaart  

Algemene evaluatie o.b.v. 
BWK en 
beschermingsstatuut; 

 

Versnippering Mate van 
bijkomende 
doorsnijdingen; 

 

Kwalitatief Expertenoordeel op basis 
van o.a. habitatvereisten, 
habitatgeschiktheid, 
migratiemogelijkheden  

Algemene evaluatie obv 
beschermingsstatuut, 
ecosysteem-
kwetsbaarheidskaarten en 
habitat-
geschiktheidskaarten 

Eutrofiëring via 
water 

Wijziging 
waterkwaliteit 

Kwalitatief Expertenoordeel op basis 
van o.a. gevoeligheid van 
aanwezige soorten voor 
eutrofiëring obv input 
discipline Water 

Algemene evaluatie o.b.v. 
beschermingsstatuut  

 

Verzuring via 
lucht 

Wijziging in 
verzurende 
depositie voor 
verkeersemissies 

Kwalitatief Expertenoordeel op basis 
van o.a. kwetsbaarheid 
van vegetaties obv input 
discipline Lucht 

Algemene evaluatie o.b.v. 
beschermingsstatuut en 
kwetsbaarheid 

Wijziging van de 
grondwaterstand 

Wijziging in 
waterhuishouding 
(verdroging/vernat
ting) thv gevoelige 
vegetaties 

Kwalitatief Expertenoordeel op basis 
van o.a. 
grondwaterafhankelijkheid 
van vegetaties obv input 
discipline Water 

Algemene evaluatie o.b.v. 
beschermingsstatuut en 
ecosysteem-
kwetsbaarheidskaarten 

 

Verontreiniging Verontreiniging 
door wijziging in 
kwaliteit grond- of 
oppervlaktewater 
en/of bodem nav 
calamiteiten 

Kwalitatief Expertenoordeel op basis 
van de evaluatie van de 
wijziging in ecologische 
kwaliteit obv input 
discipline Water en Bodem 

Algemene evaluatie o.b.v. 
beschermingsstatuut en 
kwetsbaarheid 

Verstoring 

Verstoring door 
geluid en trillingen 

Geluids- en 
trillingshinder 

Kwalitatief Expertenoordeel op basis 
van o.a. geluid- en 
trillingsgevoeligheid van 
soorten in combinatie met 
beschikbare 
geluidscontouren (cf. 
discipline Geluid)  

Algemene evaluatie o.b.v. 
beschermingsstatuut en 
ecosysteem-
kwetsbaarheidskaarten 
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Verstoring door licht Lichthinder Kwalitatief Expertenoordeel op basis 
van o.a. lichtgevoeligheid 
van soorten  

Algemene evaluatie o.b.v. 
beschermingsstatuut  

Verstoring door 
beweging en visuele 
verstoring 

Visuele hinder Kwalitatief Expertenoordeel op basis 
van o.a. gevoeligheid 
soorten aan visuele 
verstoring  

Algemene evaluatie o.b.v. 
beschermingsstatuut  

8.8.1.3 Beoordelingskader 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline 
Fauna en Flora. De ernst van de effecten van het project zal ingeschat worden op basis van 
dit kader.  

Tabel 288 Beoordelingskader voor de discipline Fauna en flora 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Grote oppervlakte aan aangetast236 of ingenomen gebied dat 
biologisch (zeer) waardevol is 

- 3 Aanzienlijk negatief 

Geringe oppervlakte aan aangetast of ingenomen gebied dat 
biologisch (zeer) waardevol is 

-2 Negatief  

Grote oppervlakte aan aangetast of ingenomen gebied dat 
biologisch weinig waardevol is 

-1 Beperkt negatief 

Geringe oppervlakte aan aangetast of ingenomen gebied dat 
biologisch weinig waardevol is 

Geringe oppervlakte aan opgewaardeerd gebied dat biologisch 
weinig waardevol is 

0 Verwaarloosbaar effect 

Grote oppervlakte aan opgewaardeerd gebied dat biologisch 
weinig waardevol is 

+1 Beperkt positief 

Geringe oppervlakte aan opgewaardeerd gebied dat biologisch 
(zeer) waardevol is 

+2 Positief 

Grote oppervlakte aan opgewaardeerd gebied dat biologisch 
(zeer) waardevol is 

+3 Aanzienlijk positief 

Gezien er geen VEN-gebieden in de directe nabijheid van het projectgebied voorkomen 
waarop een mogelijke invloed kan optreden, zal geen verscherpte natuurtoets opgemaakt 
worden. In de omgeving van het projectgebied komen tevens geen Vlaamse Natura 2000-
gebieden voor. In het Brussels gewest ligt het Laarbeekbos dat deel uitmaakt van het 
Habitatrichtlijngebied ‘Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het 
Noordwesten van het Brussels Gewest’ op een aantal kilometer van het projectgebied. Er zal 
nagegaan worden in hoeverre er een mogelijke invloed van het project kan zijn op dit 
Habitatrichtlijngebied door het uitvoeren van een voortoets Passende Beoordeling.  

Milderende maatregelen 

Indien nodig en relevant, zullen remediërende maatregelen die de vastgestelde negatieve 
effecten op fauna en flora in het studiegebied kunnen vermijden of beperken, worden 
voorgesteld. 

                                                
236  Aangetast gebied = versnipperd, verstoord, verontreinigd, geëutrofieerd, verdroogd, vernat en/of verzuurd 

gebied 
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8.8.2 Afbakening van het studiegebied 

8.8.2.1 Geografische afbakening 

Het studiegebied voor de discipline Fauna en Flora komt globaal genomen overeen met het 
gebied waarbinnen zich voor de fauna en flora een effect zal kunnen voordoen. Hieruit 
volgend bestaat het studiegebied minstens uit het volledige projectgebied, uitgebreid met 
zones die variëren per effectgroep: 

 Direct ruimtebeslag is meestal te situeren in het projectgebied, ten gevolge van 
rechtstreekse inname van natuur; 

 Verstoringseffecten op de fauna en flora kunnen gesitueerd worden zowel binnen als 
tot ver buiten het projectgebied en worden veroorzaakt door wijzigingen in 
geluidsniveau (rustverstoring), bodemkwaliteit, waterkwaliteit en –kwantiteit 
(verdroging en vernatting), visuele verstoring…. De perimeter van het studiegebied 
voor deze effectgroep wordt daarom gelijkgesteld aan deze van de 
verstoringseffecten; 

 Wat betreft de impact op ecologische verbindingen, beperkt het studiegebied zich 
niet tot het projectgebied; netwerkeffecten kunnen zich potentieel verder 
uitstrekken. 

Globaal wordt het studiegebied bijgevolg bepaald door de grootste van al deze perimeters, 
waarin zich potentieel effecten op fauna en flora kunnen voordoen.  

Rekening houdend met de invloedszone vanuit de relevante andere disciplines (water, 
geluid) wordt als studiegebied voor de discipline Fauna en Flora een zone van 1 km rond het 
projectgebied afgebakend. Als specifieke aandachtsgebied wordt, op vraag van de 
adviesinstanties, een beschermd natuurgebied buiten deze contour van 1 km ook mede 
beschouwd. Het gaat om het Brussels Natura 2000-gebied ‘Bossen en vochtige gebieden van 
de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest’ dat op 2 – 2,5 km van het 
projectgebied ligt. 

8.8.2.2 Inhoudelijke afbakening 

De doelstelling van de discipline Fauna & Flora kan als volgt worden omschreven: 

 Het beschrijven en waarderen van alle mogelijke milieueffecten die het project 
teweeg kan brengen; 

 Het analyseren van de effecten met het oog op het stellen van (ruimtelijke) 
randvoorwaarden. 

Specifieke aandacht wordt gegeven aan aanwezige (beschermde) natuurgebieden zowel in 
Vlaamse, Brusselse als in Europese context en aan de aanwezigheid van beschermde 
Vlaamse, Brusselse en Europese habitats en soorten (bv. Bijlage-soorten of Rode 
Lijstsoorten).  

8.8.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

Als referentiesituatie wordt in voorliggend MER 2020 gehanteerd, gezien de ingebruikname 
van het project vanaf 2018. Tegen 2020 zullen bestaande beheerplannen en de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de SBZ-gebieden deels gerealiseerd zijn. Er wordt 
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evenwel niet verwacht dat er grote wijzigingen t.o.v. de bestaande situatie voor fauna en 
flora zullen zijn die relevant zijn in het kader van het voorliggende project. Voor de Discipline 
Fauna en Flora beschouwen we de referentiesituatie bijgevolg als gelijk aan de huidige 
situatie.  

8.8.3.1 Globale ecologische infrastructuur van het studiegebied 

Het projectgebied is gelegen in de oksel van de R0 en de A12. Ten zuiden grenst het 
projectgebied aan de Romeinse Steenweg en ten oosten zijn er industrieterreinen aanwezig. 
Het projectgebied is gelegen op grondgebied van de gemeente Grimbergen en grenst aan 
de gemeente Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Vandaag de dag bestaat het projectgebied, de zogenaamde Parking C op de Heizelvlakte, 
voornamelijk uit parking (asfalt/asfaltsintel) met om de andere rij ook bomen (zomereik) 
tussen de parkeerplaatsen. Er zijn bijna 10.000 parkeerplaatsen op maaiveldniveau 
aanwezig. Tussen de R0 en het parkeerterrein ligt een ecologisch waardevolle berm. 

Speciale beschermingszones 

Het projectgebied overlapt niet met speciale beschermingszones (Figuur 186). Er zijn geen 
Vlaamse habitat- of vogelrichtlijngebieden gelegen in de buurt van het projectgebied. Er ligt 
wel een speciale beschermingszone van het Brussels gewest ten zuidwesten van het 
projectgebied op ongeveer 2-2,5 km van het projectgebied. SBZ III betreft de ‘Bosgebieden 
en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest’, 
zoals weergegeven op Figuur 186. 

VEN-gebieden 

Er liggen geen VEN- of IVON-gebieden (Vlaams Ecologisch Netwerk; Integraal Verwevings- 
en Ondersteunend Netwerk) in de nabije omgeving van het projectgebied. 

Natuurreservaten 

Er liggen geen erkende of Vlaamse natuurreservaten in het projectgebied. Bijna een 
kilometer ten noorden ligt het erkende natuurreservaat ‘Beverbos’ dat beheerd wordt door 
Natuurpunt. In het zuidwesten liggen op ongeveer 2-2,5 km van het projectgebied enkele 
natuurreservaten (réserve naturelle et forestière), nl. Laarbeekbos, Poelbos, het moeras van 
Ganshoren en het moeras van Jette, die overlappen met de speciale beschermingszone, SBZ 
III. Figuur 187 geeft deze gebieden op kaart weer. 

Groene bestemmingen 

Op het gewestplan zijn de bermen langsheen de R0 aangeduid als bufferzone. 

8.8.3.1 Vegetatie 

De vegetatiediversiteit in (de onmiddellijke nabijheid van) het projectgebied is beperkt 
omwille van de stedelijke ligging. 

Biologische waarderingskaart 

Het projectgebied is op de biologische waarderingskaart (versie 2) grotendeels gekarteerd 
als biologisch minder waardevol industriegebied (code ‘ui’) (Figuur 188). De noordwest-rand 
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van het projectgebied van het MER overlapt met de berm van de R0 en is gekarteerd als 
soortenrijk permanent cultuurgrasland (code hp+) dat als biologisch waardevol wordt 
beschouwd (Figuur 189). Het gaat om een extensief beheerde wegberm met een losse zode. 
Soortenrijke cultuurgraslanden hebben een staat van bescherming die afhangt van hun 
planologische locatie: ze zijn enkel beschermd in een selectie van (voornamelijk groene) 
bestemmingen. Aangezien de soortenrijke graslanden in het project dat deel uitmaakt van 
de aanvraag volledig gelegen zijn binnen de omschrijving van artikel C1.1 – Gebied voor 
gemengde activiteiten van het GRUP ‘Afbakening van het VSGB en aansluitende open 
ruimtegebieden’ zijn ze niet te beschouwen als verboden te wijzigen vegetatie volgens het 
Natuurdecreet. 

 

 

Figuur 186 Speciale beschermingszones 
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Figuur 187 Natuurreservaten 

Buiten het eigenlijke projectgebied komen verschillende verboden te wijzigen vegetaties 
voor, met als voornaamste verschillende soortenrijke permanente graslanden in de 
wegberm, een poel in het oksel van de oprit van de R0 en een holle weg aan het domein 
van het Kasteel van Bever (aan de Karenbergstraat). 
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Figuur 188 Biologische waarderingskaart, versie 2 
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Figuur 189 Zicht op de berm gekarteerd als soortenrijk cultuurgrasland, ongeveer halverwege het 
parkeerterrein. 

 

Habitatkaart 

Binnen het projectgebied komen geen Europese habitattypes voor. De dichtstbijzijnde 
beschermde habitats bevinden zich op meer dan 850 m van de projectsite (en ervan 
gescheiden door de R0), in Beverbos, een valleibos in het landbouwgebied. Het betreft 
habitattype 91E0_vn, een ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) (Figuur 190). Er liggen ook 
twee regionaal belangrijke biotopen: moerasspirearuigte (rbbhf) en rietland (rbbmr), als 
oevervegetatie van de Maalbeek. 
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Figuur 190 Habitatkaart 

Bomen in het projectgebied 

Het parkeerterrein in het projectgebied bestaat uit een parking met om de andere rij ook 
bomen (zomereik) tussen de parkeerplaatsen (Figuur 191). Er werd een terreinbezoek 
uitgevoerd op 22 september 2015. De zomereiken beschikken niet over een plantvak, de 
vitaliteit is dan ook zeer wisselvallig. Sommigen zijn evenwel mooi uitgroeiend. In de 
zuidoostelijke hoek van het terrein bevindt zich een bosje met onder meer tamme kastanje. 
Enkele andere, algemene soorten komen voor op de site van Parking C. Een overzicht wordt 
weergegeven in Tabel 289. 
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Tabel 289 Soortenlijst (terreinbezoek 22 september 2015) met Rode-lijstcategorie 

NEDERLANDSE NAAM WETENSCHAPPELIJKE NAAM RODE-LIJSTCATEGORIE 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus Geïntroduceerd 

Witte esdoorn Acer saccarinum Geïntroduceerd 

Rood guichelheil Anagallis arvensis ssp. Niet bedreigd 

Bijvoet Artemisia vulgaris Niet bedreigd 

Vlinderstruik Buddleja davidii Geïntroduceerd 

Tamme kastanje Castanea sativa Niet bedreigd 

Akkerdistel Cirsium arvense Niet bedreigd 

Rode kornoelje Cornus sanguinea Niet bedreigd 

Grote kaardebol Dipsacus fullonum Niet bedreigd 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum Niet bedreigd 

Japanse duizendknoop Fallopia japonica Geïntroduceerd 

Es Fraxinus excelsior Niet bedreigd 

Witte honingklaver Melilotus albus Niet bedreigd 

Italiaanse populier Populus nigra 'Italica' syn. Populus 
nigra var. italica 

Cultivar 

Ratelpopulier Populus tremula Niet bedreigd 

Zomereik Quercus robur Niet bedreigd 

Robinia Robinia pseudoacacia Geïntroduceerd 

Hondsroos Rosa canina Niet bedreigd 

Schietwilg Salix alba Niet bedreigd 

Geoorde wilg Salix aurita Niet bedreigd 

Gewone vlier Sambucus nigra Niet bedreigd 

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens Geïntroduceerd 

Grote brandnetel Urtica dioica Niet bedreigd 

Koningskaars Verbascum thapsus Niet bedreigd 

Braam (ssp)   

Gras (ssp)   

Wilg (ssp)   
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Figuur 191 Overzicht over het projectgebied, kijkend richting noorden, met zomereiken verspreid 
over het parkeerterrein 

8.8.3.2 Fauna 

Het projectgebied is niet gelegen in faunistisch belangrijk gebied. Er zijn weinig tot geen 
waarnemingen van fauna te verwachten op het parkeerterrein. Vleermuizen zijn niet 
aanwezig ter hoogte van het projectgebied. Algemene vogelsoorten zoals kauw en houtduif 
komen sporadisch voor in de nabijheid van de zomereiken. 

Gedurende het voorbije jaar werden geen beschermde soorten waargenomen in de UTM-
hokken E41514 en E41512 waarin het projectgebied gelegen is (Bron: www. 
waarnemingen.be). 
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Figuur 192 Faunistisch belangrijk gebied 

Soortgegevens Brussel 

Leefmilieu Brussel beschikt over gegevens van vogelwaarnemingen van Natura 2000 
soorten, strikt beschermde soorten, in groengebieden beschermde soorten, en soorten van 
gewestelijk belang weergegeven voor het Brussels gewest. Het betreft waarnemingen uit de 
biodiversiteitdatabank die alle waarnemingen van vogelsoorten uit monitoringprojecten 
verzamelt. De soorten die waargenomen werden in een straal van 100 m rond het 
projectgebied in het Brussels gewest worden weergegeven in Tabel 290. 
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Tabel 290 Waargenomen soorten 100 m rond het projectgebied in het Brussels gewest (Bron: 
biodiversiteit databank van Leefmilieu Brussel) 

Strikt beschermde soorten 

blauwe reiger houtduif spreeuw 

boerenzwaluw huismus staartmees 

boomkruiper kauw tjiftjaf 

buizerd kievit torenvalk 

canadese gans kleine mantelmeeuw turkse tortel 

ekster kokmeeuw vink 

fitis koolmees wilde eend 

gierzwaluw magelhaengans winterkoning 

grasmus matkop witte kwikstaart 

groene specht merel zanglijster 

groenling nijlgans zilvermeeuw 

grote bonte specht pimpelmees zwarte kraai 

halsbandparkiet roodborst zwarte roodstaart 

heggenmus rotsduif, stadsduif zwartkop 

Soorten van Gewestelijk belang 

boerenzwaluw   

8.8.4 Beschrijving van de milieueffecten 

8.8.4.1 Scoping 

Op basis van de geplande ingrepen kunnen mogelijk volgende effecten voor de discipline 
Fauna en Flora optreden ten gevolge van het voorliggende project:  

 Ruimtebeslag  

 Eutrofiëring via water 

 Verzuring via lucht 

 Wijziging van de grondwaterstand 

 Verontreiniging 

 Verstoring (door geluid en trillingen, door licht en door beweging en visuele 
verstoring) 

Effecten van versnippering worden niet relevant geacht wegens de sterk verstedelijkte en 
versnipperde context waarin het projectgebied zich bevindt en wegens de afwezigheid van 
(belangrijke) natuurwaarden.  

Zowel de tijdelijke effecten, ten gevolge van de aanleg van het terrein als de permanente 
effecten, ten gevolge van de exploitatie, zullen beschouwd worden.  

8.8.4.2 Ruimtebeslag en ruimtewinst 

De effectgroep ruimtebeslag slaat op het (tijdelijk of permanent) direct verlies van ecotopen 
of biotopen. Het projectgebied bestaat voor het grootste deel uit een biologisch minder 
waardevol parkeerterrein. Aan de zuidoostelijke zijde overlapt het projectgebied in de rand 
met een waardevolle berm met soortenrijk cultuurgrasland die tevens een verboden te 
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wijzigen vegetatie is. Door de op Parking C voorziene werken zal waarschijnlijk een 
aanzienlijk deel van de berm met soortenrijk permanent cultuurgrasland minstens tijdelijk 
verdwijnen. Het gaat op deze locatie niet om verboden te wijzigen vegetatie. Gezien er 
desalniettemin een ingreep wordt uitgevoerd binnen een biologisch waardevol gegeven dient 
deze oppervlakte te worden gecompenseerd. Dit kan gebeuren in de groene elementen die 
in het ontwerp voor Eurostadium ingetekend zijn. Het is evenwel belangrijk om in dat 
kader een ecologisch opwaardering van specifieke groenelementen te voorzien om aan 
voldoende kwalitatieve compensatie tegemoet te komen. Daartoe is het aangewezen in 
overleg met het Agentschap Natuur en Bos te bepalen hoe deze compensatie in praktijk kan 
plaatsvinden. Indien voor de aanleg van grasland ter compensatie geopteerd wordt, is het 
bijvoorbeeld belangrijk dat zeker een extensief beheer van het grasland wordt 
vooropgesteld.  

De zomereiken die momenteel aanwezig zijn op het terrein zullen verdwijnen bij de 
projectontwikkeling. We kunnen concluderen dat bij de aanlegfase van het project er een 
beperkt negatief effect zal zijn van ruimtebeslag (score -1). Dit effect dient afgewogen te 
worden tegenover de ruimtewinst die optreedt na realisatie van het voorgenomen project. 
Het project voorziet in de aanleg van een park en een intensief groendak van het 
parkeergebouw (en een alternatief omvat tevens een tuinbrug) waardoor de ecologische 
waarde van het projectgebied zal stijgen t.o.v. de huidige situatie. We kunnen hier spreken 
over ruimtewinst. In het concrete ontwerp dient er dan aandacht te zijn voor het voorzien 
van streekeigen groen met een grote (bio)diversiteit dat extensief beheerd wordt.  

Gezien de sterk verstoorde omgeving, het beperkte ruimtebeslag van waardevolle ecotopen 
en de voorziene parkaanleg, worden er positieve effecten verwacht van ruimtewinst (score 
+2). 

8.8.4.3 Eutrofiëring via water 

Eutrofiëring via water verwijst naar de toename van de hoeveelheid voedingsstoffen in het 
milieu door stoffen die zich via het oppervlaktewater verspreiden. Eutrofiëring is voor een 
groot aantal habitattypen en -soorten een oorzaak van hun achteruitgang. Vooral planten en 
dieren die afhankelijk zijn van voedselarme of matig voedselarme standplaatsen gaan sterk 
achteruit. 

Figuur 193 geeft de kwetsbaarheidskaart eutrofiëring weer. Het projectgebied is grotendeels 
niet kwetsbaar voor eutrofiëring. De ecologische berm langs de ring is wel kwetsbaar voor 
eutrofiëring. 
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Figuur 193 Kwetsbaarheidskaart eutrofiëring237 (Bron: INBO) 

De voornaamste maar niet exclusieve eutrofiërende stoffen zijn fosfor (onder de vorm van 
fosfaten) en stikstof (onder de vorm van nitraten en ammoniumverbindingen). Er worden 
tijdens de aanlegfase geen deposities van fosfor of stikstof verwacht en bijgevolg geen 
effect van eutrofiëring (score 0). 

Tijdens de exploitatiefase zijn er geen effecten van eutrofiëring via water (score 0). 

                                                
237  Deze kwetsbaarheidskaart is gebaseerd op de Biologische Waarderingskaart, versie 1 maar is nog actueel voor 

het projectgebied. 
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8.8.4.4 Verzuring via lucht 

Stikstofdepositie in geoxideerde vorm (stikstofoxide, NOx) wordt geëmitteerd door o.a. 
industrie en verkeer. De stikstof kan worden omgezet tot de nutriënten ammonium (NH4) en 
nitraat (NO3). De extra aanvoer van deze voedingsstoffen is vooral bedreigend voor 
voedselarme habitattypen. Door de verrijking verruigt de vegetatie en verdwijnen 
kenmerkende soorten van schrale milieus. Daarnaast kan depositie van stikstof leiden tot 
een daling van de bodem-pH. Door verzuring verdwijnen gevoelige soorten en neemt de 
soortenrijkdom en kwaliteit van zuurgevoelige habitattypen af. 

Onderstaand wordt ter informatie de kwetsbaarheidskaart voor verzuring in de omgeving 
van het projectgebied weergegeven (Figuur 194). 

Het projectgebied zelf is niet kwetsbaar voor verzuring. De bossen ten zuidwesten, het 
Beverbos ten noorden en het Ossegempark/Park van Laken ten zuidoosten van het 
projectgebied zijn kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor verzuring. Ook de Natura 2000 
gebieden ten zuidwesten van het projectgebied zijn kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor 
verzuring. Op basis van de gegevens uit de discipline lucht zien we dat in de actuele situatie 
de Natura 2000 gebieden die dicht tegen de R0 gelegen zijn (vooral Laarbeekbos) reeds een 
belangrijke verzurende impact ondervinden van de NOx-emissies van het verkeer langsheen 
de R0.  

Tijdens de aanlegfase is er een eventuele intensivering van werfverkeer mogelijk waardoor 
er een hogere stikstofdepositie zou kunnen ontstaan. Echter, door de ligging van het 
projectgebied in de oksel van R0 en A12 is het aandeel van het bijkomende werfverkeer 
verwaarloosbaar t.o.v. het reeds aanwezige verkeer. Bovendien worden geen cumulatieve 
effecten verwacht waardoor een effect van verzuring zou kunnen optreden. Er wordt finaal 
dus geen effect van verzuring via lucht verwacht (score 0).  

Door de deskundige lucht werden de depositiewaarden in de omgeving van de R0 berekend. 
De resultaten worden meer uitgebreid besproken in de discipline lucht en in de voortoets 
passende beoordeling. In globaliteit worden er geen belangrijke effecten van verzuring 
verwacht tijdens de exploitatiefase. De impact van het project ten aanzien van de 
verzurende en vermestende depositie zal zich enkel in de onmiddellijke nabijheid van de R0 
voordoen, maar de toename is verwaarloosbaar omdat ze in de grootte-orde van 1% ligt. 
(score 0). 

8.8.4.1 Wijziging van de grondwaterstand 

Een wijziging in grondwaterstand tijdens de aanleg- of exploitatiefase kan effecten hebben 
op de grondwaterafhankelijke ecotopen.  

Bij langdurige bemaling tijdens de aanlegfase kan een wijziging in de grondwaterstand 
leiden tot eco- en biotoopwijzigingen. Bij de aanleg het project is echter geen bemaling 
nodig, gezien de diepe grondwaterstand op de site. Er worden bijgevolg geen effecten voor 
eco- en biotopen verwacht (score 0).  

Vanuit de discipline Water blijkt dat tijdens de exploitatiefase de kwantiteit van zowel de 
ondiepe als de “diepe aquifer” kunnen beïnvloed worden door het project. Uit de 
berekeningen volgt dat de stijging van het grondwaterniveau in het kwelgebied te hoogte 
van de Maalbeekvallei kan oplopen tot maximaal 18 cm. De grondwaterstijging is al bij al 
gering en zal dus geen waarneembaar effect hebben op plaatsen waar het grondwater 
relatief diep is. Enkel op plaatsen waar het grondwater zich nu reeds op geringe diepte 
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onder het maaiveld bevindt, kan dit zich vertalen in waarneembare kwelfenomenen. Dit zal 
vooral het geval zijn in de nu reeds natte natuurgebieden in de vallei van de Maalbeek. Er 
worden geen negatieve effecten verwacht voor fauna en flora gezien de aanwezige 
natuurkernen, waaronder Beverbos, natte valleigebieden zijn. De hier aanwezige vegetatie 
(onder meer Elzenbos) ondervindt geen negatieve impact van waterstanden boven het 
maaiveld (inundatie). Het effect wordt beperkt positief beoordeeld (score +1).  

 

Figuur 194 Kwetsbaarheidskaart verzuring238 

                                                
238  Deze kwetsbaarheidskaart is gebaseerd op de Biologische Waarderingskaart, versie 1 maar is nog actueel voor 

het projectgebied. 
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8.8.4.2 Verontreiniging 

Ten gevolge van mors- en lekverliezen tijdens de aanlegfase kan er verontreiniging van de 
bodem of het oppervlaktewater optreden. Om dit te vermijden dient de aannemer te werken 
met goed onderhouden machines en preventieve maatregelen toe te passen die accidentele 
lozingen van vervuilende stoffen vermijden.  

Het effect op de bodem- en waterkwaliteit tijdens de aanlegfase wordt als neutraal 
beoordeeld (score 0), gezien aangenomen wordt dat er gewerkt wordt volgens de goede 
praktijk en dat indien er zich een accidentele lozing voordoet onmiddellijk de nodige 
saneringsmaatregelen getroffen worden (bv.. afgraving).  

Tijdens de exploitatiefase is er geen bijkomend effect van verontreiniging te verwachten 
(score 0). 

8.8.4.3 Verstoring 

8.8.4.3.1 Verstoring door geluid en trillingen 

De effectgroep verstoring door geluid en trillingen omvat alle effecten voor de aanwezige 
fauna en flora ten gevolge van een toename van geluid, infra- of ultrasone vormen van 
trillingen of druk in lucht, bodem en/of water die tot merkbare gedragswijzigingen van 
soorten kunnen leiden. 

Figuur 195 geeft de kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring weer, waarbij het 
projectgebied grotendeels als ‘niet kwetsbaar’ wordt aangeduid (de ecologische berm als 
‘weinig kwetsbaar’).  

In de discipline geluid wordt aangegeven dat er reeds overmatige geluidshinder is in de 
huidige situatie. Tijdens de aanlegfase wordt er gebruik gemaakt van een betoncentrale 
(UA2) die een verhoogde geluidshinder met zich mee kan brengen. In de discipline geluid 
wordt berekend dat het achtergrondgeluid t.h.v. de omliggende woningen slechts in 
beperkte mate zal toenemen.  

Tijdens de exploitatiefase wordt er voor wegverkeerslawaai een geluidsafname verwacht of 
een geringe geluidstoename voor ontsluitingsalternatief 2. Het stadiongeluid veroorzaakt een 
geluidstoename tijdens een piekbelasting van een voetbalwedstrijd voor enkele omliggende 
straten van het projectgebied. 

Rekening houdend met de reeds sterk geluidsverstoorde omgeving die niet kwetsbaar is 
voor geluidsverstoring en wegens de afwezigheid van verstoringsgevoelige soorten, wordt er 
geen effect van verstoring door geluid en trillingen verwacht voor fauna en flora, noch in de 
aanleg- als in de exploitatiefase. 
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Figuur 195 Kwetsbaarheidskaart geluidsverstoring239 

8.8.4.3.2 Verstoring door licht 

De effectgroep verstoring door licht omvat alle effecten voor de aanwezige fauna en flora 
ten gevolge van een wijziging van het natuurlijke stralingsniveau door kunstmatige 
stralingsbronnen. Dieren kunnen door bijkomende stralingsbronnen gedesoriënteerd worden 

                                                
239  Deze kwetsbaarheidskaart is gebaseerd op de Biologische Waarderingskaart, versie 1 maar is nog actueel voor 

het projectgebied. 
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of door de stralingsbron aangetrokken of afgeschrikt worden. De belangrijkste optredende 
effecten van lichthinder voor fauna zijn:  

 Afname van de populatie door barrièrewerking;  

 Verhoogde zichtbaarheid en bijgevolg gemakkelijk te detecteren door predator; 

 Aanrijdingen door wegverkeer of aanvaringen met wegverlichting als gevolg van 
aantrekking; 

 Desoriëntatie of onaangepast gedrag; 

 Aantasting of mislukking van de voortplanting door desynchronisatie of door 
conditievermindering; 

 Vroegtijdig uit winterslaap komen; 

 Verlate migratie; 

 … 

Tijdens de aanlegfase wordt enkel overdag gewerkt. In de winter zal mogelijk in de vroege 
en late uren kunstmatige verlichting in de werkzones gebruikt worden. Het zal om een 
beperkt aantal uren gaan waarin lokale verlichting van de werkzones nodig is. Indien er 
verlichting wordt gebruikt dan is deze bij voorkeur sterk gericht zodat lichthinder naar de 
omgeving vermeden wordt.  

Gezien de reeds aanwezige verlichting van het knooppunt R0-A12 en de aanwezige stads- 
en industrieomgeving van de Heizel wordt verwacht dat er geen negatieve effecten zullen 
zijn voor de aanwezige fauna tijdens de aanlegfase (score 0).  

Tijdens de exploitatiefase worden geen bijkomende negatieve effecten verwacht t.o.v. de 
huidige situatie (score 0). Verlichting van het terrein wordt voorzien maar dat is in de 
bestaande situatie ook reeds het geval. 

8.8.4.3.3 Verstoring door beweging en visuele verstoring 

De effectgroep verstoring door beweging en visuele verstoring omvat alle effecten voor de 
aanwezige fauna en flora als gevolg van de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan 
wel voorwerpen die niet thuishoren in een natuurlijke omgeving. Visuele verstoring kan tot 
opschrikreacties leiden of tot merkbare gedragswijzigingen van soorten.  

Tijdens de aanlegfase wordt visuele verstoring voor de aanwezige fauna veroorzaakt door 
de (werf)bewegingen van mensen en materieel. Weliswaar dient er rekening mee gehouden 
te worden dat er reeds visuele verstoring in het projectgebied plaatsvindt in de huidige 
situatie ten gevolge van de ligging in het oksel van de R0 en A12. Bovendien zijn geen 
verstoringsgevoelige soorten aanwezig binnen het projectgebied. Het visueel verstorende 
effect van de aanlegfase wordt daarom ingeschat als neutraal (score 0). 

Tijdens de exploitatiefase worden geen bijkomende negatieve effecten verwacht t.o.v. de 
huidige situatie (score 0). 

8.8.4.4 Inrichtingsalternatieven, uitvoeringsalternatieven, exploitatiescenario’s en ontwikke-
lingsscenario’s 

De effecten op fauna en flora blijven onveranderd bij de verschillende inrichtings-, 
uitvoerings- en exploitatiescenario’s en bij het realiseren van de ontwikkelingsscenario’s. 
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8.8.4.5 Besluit 

Op basis van kaartgegevens en waarnemingen is het duidelijk dat het projectgebied in de 
huidige situatie een lage biologische waarde heeft: de site omvat grotendeels parkeerterrein, 
met daarop verspreid een aantal zomereiken met beperkte ecologische waarde, en een 
smalle berm met soortenrijk cultuurgrasland. In de ruime omgeving van het projectgebied 
bevindt zich het erkend natuurreservaat ‘Beverbos’ en een speciale beschermingszone van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Effecten van de aanleg van het project op deze 
beschermde gebieden zijn echter uit te sluiten omwille van de grote afstand (minstens een 
kilometer) tot het projectgebied en de daaraan gekoppelde afwezigheid van belangrijke 
indirecte effecten en daarenboven de relatief kleine bijdrage van het project aan bijkomende 
verkeersgeneratie. Het effect van het project voor de discipline Fauna en Flora is dus ook 
bijzonder gering. Door de aanleg van een park op de site kan zelfs een beperkt positief 
effect voor de lokale fauna en flora ontstaan. De stijging in grondwaterstand ter hoogte van 
de Maalbeekvallei kan beschouwd worden als een (beperkt) positief effect voor de 
aanwezige natte natuurgebieden, waaronder het Beverbos. Onderstaande tabellen geven de 
effectscores weer voor de aanleg- en de exploitatiefase van het project.  

Tabel 291 Overzicht van de effecten op fauna en flora tijdens de aanlegfase 

 BASISSCENARIO 

Ruimtebeslag -1 

Eutrofiëring via water 0 

Verzuring via lucht 0 

Wijziging van de grondwaterstand 0 

Verontreiniging 0 

Verstoring door geluid en trillingen 0 

Verstoring door licht 0 

Verstoring door beweging en visuele 
verstoring 

0 

Tabel 292 Overzicht van de effecten op fauna en flora tijdens de exploitatiefase 

 BASISSCENARIO 

Ruimtebeslag +2 

Eutrofiëring via water 0 

Verzuring via lucht 0 

Wijziging van de grondwaterstand +1 

Verontreiniging 0 

Verstoring door geluid en trillingen 0 

Verstoring door licht 0 

Verstoring door beweging en visuele 
verstoring 

0 

8.8.5 Milderende maatregelen 

Milderende maatregelen die de scores van de effectbeoordeling wijzigen, zijn voor de 
discipline Fauna en Flora niet aan de orde. Weliswaar zijn er een aantal aanbevelingen te 
formuleren die de effecten voor de lokale fauna en flora tot een minimum beperken en 
voornamelijk ook mogelijke kansen die ontstaan voor fauna en flora maximaliseren. Het zijn 
aanbevelingen die meegenomen kunnen worden in het concrete ontwerp van het project. 
Deze aanbevelingen zijn de volgende: 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 669 

 In de noordwestelijke rand van het projectgebied grenzend aan de R0 is een berm 
met soortenrijk permanent cultuurgrasland gelegen. Deze berm dient zo weinig 
mogelijk verstoord te worden door de werkzaamheden. Als delen van deze berm 
worden ingenomen door de infrastructuur dient een equivalente oppervlakte 
gecompenseerd te worden, eventueel binnen het nieuw aan te leggen park. 

 De aanleg van het park, het groendak van het parkeergebouw en de tuinbrug dient 
zoveel mogelijk te gebeuren met een diversiteit aan streekeigen soorten. Ook aan 
bloeiende planten wordt een voorkeur gegeven gezien deze ook een waarde kunnen 
hebben voor de lokale fauna. 

 Er dient een doordachte verlichting van de site uitgetekend te worden om 
bijkomende lichtvervuiling zoveel mogelijk te vermijden. De lichtpunten dienen 
gericht en laag op het terrein te zijn om zo weinig mogelijk lichtverstrooiing te 
veroorzaken. Het aantal lichtpunten dient zoveel mogelijk beperkt te worden. De 
mogelijkheid om de verlichting tijdelijk te doven bij (nachtelijke) inactiviteit dient 
nagegaan te worden.  

 Een ecologische inrichting van eventuele waterbufferzones dient vooropgesteld te 
worden.  

Deze maatregelen worden in onderstaande tabel samengevat: 

 
EFFECT WAAR DE 
MAATREGEL 
BETREKKING OP 
HEEFT 

BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL DOORWERKING IN DE 
BESLUITVORMING 

 BEVOEGDHEID  

Verstoring soortenrijk 
permanent 
cultuurgrasland 

Verstoring van het soortenrijk 
permanent cultuurgrasland op de 
berm aan de zuidoostelijke rand van 
het projectgebied (grenzend aan de 
R0) moet zoveel mogelijk vermeden 
worden. Indien een deel van deze 
berm ingenomen zou worden moet 
een equivalente oppervlakte aan 
compensatie voorzien worden. 

Dwingend/flankerend Initiatiefnemer of AWV 

Toename van de 
oppervlakte aan groen 
(positief effect) 

De aanleg van het park, het 
groendak van het parkeergebouw en 
de tuinbrug zoveel mogelijk met een 
diversiteit aan streekeigen soorten. 
Voorkeur voor bloeiende planten.  

Aanbeveling Initiatiefnemer 

Lichtvervuiling Bijkomende lichtvervuiling zoveel 
mogelijk te vermijden. De 
lichtpunten dienen gericht en laag 
op het terrein te zijn om zo weinig 
mogelijk lichtverstrooiing te 
veroorzaken. Het aantal lichtpunten 
dient zoveel mogelijk beperkt te 
worden. De mogelijkheid om de 
verlichting tijdelijk te doven bij 
(nachtelijke) inactiviteit dient 
nagegaan te worden.  

Aanbeveling Initiatiefnemer 

Realisatie van een 
park met 
waterpartijen (positief 
effect) 

Ecologische inrichting van eventuele 
vijvers en waterbuffers  

Aanbeveling Initiatiefnemer 
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8.8.6 Leemten in de kennis 

Er zijn geen belangrijke leemten in de kennis voor de discipline Fauna en Flora die een effect 
hebben op de effectbeschrijving en -beoordeling. 

8.8.7 Voorstellen tot monitoring 

Er is geen monitoring nodig voor de discipline Fauna & Flora. 

8.8.8 Voortoets passende beoordeling 

8.8.8.1 Inleiding 

Het projectgebied is gelegen in de nabijheid van Natura 2000 gebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Teneinde na te gaan of er een risico bestaat dat het project een 
betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone 
‘Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het gewest’ 
met zich zou meebrengen, voeren we een voortoets passende beoordeling uit.  

De voortoets dient te gebeuren voor de habitats en soorten waarvoor de speciale 
beschermingszone (SBZ) is afgebakend of die in het gebied voorkomen. Indien een 
betekenisvolle aantasting niet uit te sluiten is, is de opmaak van een passende beoordeling 
vereist. 

8.8.8.2 Beschrijving van de speciale beschermingszone 

Het projectgebied ligt in de nabijheid, d.i. op ongeveer 2 - 2,5 km van de speciale 
beschermingszone III van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ‘Bossen en vochtige gebieden 
van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het gewest’.  

Natura 2000 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt drie Natura 2000 gebieden die op 27 maart 2003 in 
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden. De laatste etappe in het uitbouwen van het 
Natura 2000-netwerk is het aanwijzen van de gebieden als Speciale Beschermingszone (SBZ) 
en is momenteel nog lopende. De aanwijzing gebeurt via de goedkeuring van drie 
aanwijzingsbesluiten door de Brusselse regering. Bij deze aanwijzing worden de doelen voor 
de Speciale Beschermingszones wettelijk vastgelegd. Leefmilieu Brussel formuleert voor elk 
van de drie Speciale Beschermingszones een voorstel van instandhoudingsdoelen via een 
openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek liep voor SBZ III van 2 maart tot 15 april 
2015.  

SBZ III: Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten 
van het gewest (BE1000003) 

Algemeen 

Het Natura 2000 gebied ‘Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het 
noordwesten van het gewest’ is 116 ha groot en omvat vijf deelgebieden (Figuur 196). De vijf 
deelgebieden omvatten een geheel van kalkrijke bossen met opmerkelijke voorjaarsflora 
(Poelbos, Laarbeekbos en Dielegembos) en een uitgestrekte moeraszone (het Moeras van 
Jette-Ganshoren), verbonden via een open groengebied (Koning Boudewijnpark). Het geheel 
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vormt een belangrijk foerageer- en leefgebied voor 12 geobserveerde vleermuissoorten 
(Leefmilieu Brussel, 2015). 

 

Figuur 196 Ligging van SBZ III ‘Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het 
noordwesten van het Brussels Gewest’ met aanduiding van de deelgebieden (Bron: 
Leefmilieu Brussel 

 

Criteria van aanwijzing van het gebied 

De natuurlijke habitattypes van communautair belang van bijlage I.1 van de Ordonnantie 
waarvoor het gebied wordt aangewezen, zijn: 

 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 
Hydrocharition 

 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en 
alpiene zones 

 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 7220* Kalkturfbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion) 

 9120 Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms 
Taxus (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of 
eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli 

 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

*Prioritair type 
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De soorten van communautair belang van bijlage II.1.van de Ordonnantie waarvoor het 
gebied wordt aangewezen, zijn:  

 1318 - Myotis dasycneme – Meervleermuis 

De soorten van communautair belang van bijlage II.1.2 van de Ordonnantie waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen worden vastgesteld, zijn:  

 A027 - Casmerodius alba – Grote zilverreiger 

 A103 - Falco peregrinus – Slechtvalk  

 A229 - Alcedo atthis – Ijsvogel 

De natuurlijke habitats van gewestelijk belang van bijlage I.2 van de Ordonnantie waarvoor 
op de schaal van het gebied instandhoudingsdoelstellingen worden vastgesteld, zijn:  

 Dotterbloemgraslanden (Caltha palustris)  

 Kamgraslanden (Cynosurus cristatus) 

 Zilverschoongraslanden (Potentilla anserina)  

 Rietvelden 

De soorten van gewestelijk belang van bijlage II.2 van de Ordonnantie waarvoor op de 
schaal van het gebied instandhoudingsdoelstellingen worden vastgesteld, zijn: 

 Martes foina – Steenmarter 

 Eliomys quercinus – Eikelmuis 

 Hirundo rustica – Boerenzwaluw 

 Anguis fragilis – Hazelworm 

 Lacerta vivipara - Levendbarende hagedis 

 Melolontha melolontha – Meikever 

 Satyrium w-album – Iepenpage 

 Thecla betulae – Sleedoornpage 

De soorten van bijlage II.2 van de Ordonnantie die een strikte bescherming genieten op het 
hele gewestelijke grondgebied en de soorten van bijlage II.3 van de Ordonnantie die een 
geografisch beperkte strikte bescherming genieten, waarvoor instandhoudingsdoelstellingen 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 40, § 4 van de Ordonnantie, zijn: 

Diersoorten:  

 Myotis brandtii - Brandts vleermuis 

 Myotis mystacinus – Baardvleermuis 

 Myotis nattereri – Franjestaart 

 Plecotus auritus - Gewone grootoorvleermuis 

 Plecotus austriacus – Grijze grootoorvleermuis 

 Myotis daubentonii – Watervleermuis 

 Nyctalus noctula - Rosse vleermuis 
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 Nyctalus leisleri - Bosvleermuis 

 Pipistrellus nathusii - Ruige dwergvleermuis 

 Eptesicus serotinus – Laatvlieger 

 Pipistrellus pipistrellus - Gewone dwergvleermuis 

 Mustela putorius – Bunzing 

 Mustela nivalis – Wezel 

 Micromys minutus – Dwergmuis 

 Rallus aquaticus – Waterral 

 Acrocephalus scirpaceus - Kleine karekiet 

 Acrocephalus palustris – Bosrietzanger 

 Sylvia communis – Grasmus 

 Natrix natrix – Ringslang 

 Lissotriton vulgaris - Kleine watersalamander 

 Lissotriton helveticus – Vinpootsalamander 

 Ichthyosaura alpestris – Alpenwatersalamander 

 Lycaena phlaeas - Kleine vuurvlinder 

 Aphantopus hyperantus - Koevinkje  

Plantensoorten:  

 Dactylorhiza fuchsii – Bosorchis 

 Dactylorhiza maculata - Gevlekte orchis 

 Dactylorhiza praetermissa – Rietorchis 

 Ophrys apifera – Bijenorchis 

Bestaande natuurwaarden - flora 

Binnen het projectgebied komen geen EU-habitats voor, zoals weergegeven op de 
habitatkaart (zie Figuur 190). De EU-habitats aanwezig in het Natura 2000 gebied ‘Bossen en 
vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het gewest’ (BE1000003) 
worden weergegeven in Figuur 197. 
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Figuur 197 Natuurlijke habitats van communautair en gewestelijk belang (Bron: Leefmilieu Brussel) 

Bestaande natuurwaarden – fauna 

Volgende soorten werden waargenomen in de SBZ (Bron: biodiversiteit databank van 
Leefmilieu Brussel): 

Tabel 293 Waargenomen soorten in SBZ III (Bron: biodiversiteit databank van Leefmilieu Brussel) 

Natura 2000 soorten 

ijsvogel slechtvalk wespendief 

mopsvleermuis   

Strikt beschermde soorten 

aalscholver graspieper patrijs 

alpenwatersalamander grauwe gans pimpelmees 

appelvink groene specht putter 

baardvleermuis, westelijke groenling ransuil 

beflijster grote bonte specht rietgors 

bergeend grote gele kwikstaart ringmus 

bergnachtorchis grote lijster ringslang 

bijenorchis halsbandparkiet rode wouw 

blauwe kiekendief havik roek 

blauwe reiger heggenmus roodborst 

blauwvleugeltaling holenduif roodwangschildpad 

boerenzwaluw houtduif rosse vleermuis 

bonte vliegenvanger houtsnip rotsduif, stadsduif 

boomklever huismus sijs 

boomkruiper huiszwaluw slechtvalk 
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boompieper ijsvogel smelleken 

boomvalk jakobskruiskruid smient 

bosorchis kauw spekwortel 

bosrietzanger keep sperwer 

bosuil kievit spotvogel 

bosvleermuis klapekster spreeuw 

braamsluiper kleine bonte specht staartmees 

brandgans kleine karekiet steenuil 

brede wespenorchis kleine mantelmeeuw stormmeeuw 

bruine kiekendief kleine plevier tjiftjaf 

bruine kikker kleine watersalamander, gewone torenvalk 

buizerd kneu tuinfluiter 

canadese gans knobbelzwaan turkse tortel 

casarca koekoek veldleeuwerik 

dodaars kokmeeuw vink 

draaihals kolgans vinpootsalamander, 

ekster koolmees vuurgoudhaan 

europese kanarie koperwiek waterhoen 

fazant kraanvogel waterral 

fitis kramsvogel watersnip 

fluiter kwartel wespendief 

franjestaart laatvlieger wielewaal 

gaai levendbarende hagedis wilde eend 

geelgors magelhaengans winterkoning 

gele kwikstaart mandarijneend witgat 

gele plomp matkop witte kwikstaart 

gevlekte orchis meerkoet wulp 

gewone dwergvleermuis merel zanglijster 

gewone pad mopsvleermuis zilvermeeuw 

gierzwaluw nachtegaal zomertortel 

gladde slang nijlgans zwarte kraai 

goudhaan oeverloper zwarte ooievaar 

goudplevier ooievaar zwarte wouw 

goudvink paapje zwartkop 

grasmus   

In groengebieden beschermde soorten 

atalanta groot koolwitje lantaarntje 

azuurwaterjuffer grote bevernel oranje zandoogje 

blauwe glazenmaker grote groene sabelsprinkhaan oranjetipje 

bont zandoogje grote groene sabelsprinkhaan paarbladig goudveil 

boomblauwtje grote keizerlibel paardenbijter 

boomsprinkhaan grote keizerlibel platbuik 

bramesprinkhaan grote muur rode ogentroost en 

brede wespenorchis heelkruid ruig klokje 

bruin zandoogje heggendoornzaad slanke sleutelbloem 

bruinrode heidelibel houtpantserjuffer slanke zegge 

dagpauwoog icarusblauwtje sleedoornpage 

dalkruid klein geaderd witje spekwortel 

daslook klein koolwitje struiksprinkhaan 

distelvlinder kleine maagdenpalm valeriaan 

echte koekoeksbloem kleine vos vuurjuffer 

eenbes kleine watereppe watermuur 

gele lis koninginnenpage, koninginnepage wilde hyacint 

gewone dotterbloem en krasser zeggedoorntje 
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gewone meikever, mulder kruisbladwalstro zuidelijk spitskopje 

gewone oeverlibel landkaartje zwartsprietdikkopje 

gewone salomonszegel   

Soorten van Gewestelijk belang 

boerenzwaluw gewone meikever, mulder levendbarende hagedis 

eikelmuis huiszwaluw sleedoornpage 

8.8.8.3 Effectbeschrijving 

De effecten ten gevolge van de realisatie van het project die in het kader van de voortoets 
passende beoordeling voor het voorliggend project relevant zijn en onderzocht worden, zijn 
ruimtebeslag, verzuring via lucht, wijziging van de grondwaterstand en verstoring (door 
geluid en trillingen). Overige effectgroepen zoals versnippering, verontreiniging of verstoring 
door licht worden niet verwacht relevant te zijn wegens de grote afstand van het SBZ tot het 
projectgebied. 

8.8.8.3.1 Ruimtebeslag 

De effectgroep ruimtebeslag slaat op het (tijdelijk of permanent) direct verlies van ecotopen 
of biotopen. Het project zal geen EU-habitats (zie Figuur 190) of leefgebied van Europees 
beschermde soorten innemen. Er is geen risico op het optreden van significante effecten of 
gevolgen. 

8.8.8.3.2 Verzuring via lucht 

Stikstofdepositie in geoxideerde vorm (stikstofoxide, NOx) wordt geëmitteerd door o.a. 
industrie en verkeer. De stikstof kan worden omgezet tot de nutriënten ammonium (NH4) en 
nitraat (NO3). De extra aanvoer van deze voedingsstoffen is vooral bedreigend voor 
voedselarme habitattypen. Door de verrijking verruigt de vegetatie en verdwijnen 
kenmerkende soorten van schrale milieus. Daarnaast kan depositie van stikstof leiden tot 
een daling van de bodem-pH. Door verzuring verdwijnen gevoelige soorten en neemt de 
soortenrijkdom en kwaliteit van zuurgevoelige habitattypen af. 

De kwetsbaarheidskaart voor verzuring in de omgeving van het projectgebied wordt 
weergegeven in Figuur 194. Het Natura 2000 gebied ‘Bossen en vochtige gebieden van de 
Molenbeekvallei in het noordwesten van het gewest’ (BE1000003) is kwetsbaar tot zeer 
kwetsbaar voor verzuring. Op basis van de gegevens uit de discipline lucht zien we dat in de 
actuele situatie de Natura 2000 gebieden die dicht tegen de R0 gelegen zijn (vooral 
Laarbeekbos) reeds een belangrijke impact ondervinden van de NOx-emissies van het 
verkeer langsheen de R0.  

Tijdens de aanlegfase is er een eventuele intensivering van werfverkeer mogelijk waardoor 
er een hogere stikstofdepositie zou kunnen ontstaan. Echter, door de ligging van het 
projectgebied in de oksel van R0 en A12 is het aandeel aan bijkomend werfverkeer 
verwaarloosbaar t.o.v. het reeds aanwezige verkeer. Bovendien worden geen cumulatieve 
effecten verwacht waardoor een effect van verzuring zou kunnen optreden. Finaal is er 
bijgevolg geen effect van verzuring te verwachten tijdens de aanlegfase. 

In de discipline lucht wordt voor de beoordeling van de impact inzake verzurende en 
vermestende N-depositie t.h.v. het Natura 2000 gebied indicatief gebruik gemaakt van de 
berekende jaargemiddelde NO2 impact t.h.v. de twee beoordelingspunten, W5 en W6. W6 
situeert zich hierbij dicht tegen de R0, W5 op iets verdere afstand. De impact van het 
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project ten aanzien van de verzurende en vermestende depositie zal zich enkel in de 
onmiddellijke nabijheid van de R0 voordoen. In de omgeving van de R0 zal de N-depositie 
met grootte orde 1% toenemen, wat als verwaarloosbaar te beschouwen is. Op iets verdere 
afstand wordt nauwelijks of geen impact inzake jaargemiddelde NO2-concentratie berekend. 
De N-depositie zal op iets verdere afstand van de R0 dan ook nauwelijks of niet toenemen. 
Deze gegevens tonen aan dat er geen significant effect te verwachten valt van verzuring via 
lucht tijdens de exploitatiefase. Er is geen risico op het optreden van significante effecten of 
gevolgen. 

8.8.8.3.3 Wijziging van de grondwaterstand 

Een wijziging in grondwaterstand tijdens de aanleg- of exploitatiefase kan effecten hebben 
op de grondwaterafhankelijke ecotopen. Bij langdurige bemaling kan een wijziging de 
grondwaterstand leiden tot eco- en biotoopwijzigingen. Bij de aanleg het project is echter 
geen bemaling nodig, gezien de diepe grondwaterstand op de site. Er is geen risico op het 
optreden van significante effecten of gevolgen. 

Tijdens de exploitatiefase is eventueel een wijziging te verwachten in de stijghoogte van het 
diepe grondwater, als gevolg van de infiltratie van het hemelwater. Het diepe grondwater 
heeft echter geen relatie met de aanwezige habitattypes in de Natura 2000 gebieden die op 
2 tot 2,5 km van het projectgebied gelegen zijn. 

Zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de exploitatiefase zijn dus geen effecten van 
wijziging van de grondwaterstand te verwachten. Er is geen risico op het optreden van 
significante effecten of gevolgen. 

8.8.8.3.4 Verstoring 

Tijdelijke effecten van verstoring door geluid, trillingen, licht, beweging en visuele verstoring 
kunnen optreden tijdens de aanlegfase ter hoogte van het projectgebied. Er worden geen 
tijdelijke verstoringseffecten verwacht ter hoogte van het Natura 2000 gebied dat op 2,5 km 
van het projectgebied is gelegen. 

Verstoring door geluid en trillingen 

De effectgroep verstoring door geluid en trillingen omvat alle effecten voor de aanwezige 
fauna en flora ten gevolge van een toename van geluid, infra- of ultrasone vormen van 
trillingen of druk in lucht, bodem en/of water die tot merkbare gedragswijzigingen van 
soorten kunnen leiden. 

In de discipline geluid wordt aangegeven dat er reeds overmatige geluidshinder is in de 
huidige situatie. De geluidstoenames die kunnen optreden tijdens aanleg- en exploitatiefase 
zijn lokaal en niet van toepassing op het Natura 2000 gebied op ca. 2 tot 2,5 km van het 
projectgebied. Rekening houdend met de reeds sterk geluidsverstoorde omgeving, wordt er 
geen effect van verstoring door geluid en trillingen verwacht voor het betrokken SBZ of de 
Europees beschermde soorten. Er is geen risico op het optreden van significante effecten of 
gevolgen. 
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8.8.8.4 Besluit 

Rekening houdend met de kenmerken van het project, de geplande ingrepen en de 
bovenstaande analyse kan geoordeeld worden dat er geen risico bestaat dat het project 
een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 
gebied ‘Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het 
gewest’ (BE1000003) of de Europees beschermde soorten zou veroorzaken. De opmaak 
van een passende beoordeling is bijgevolg niet nodig. 
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8.9 Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed & Archeologie 

8.9.1 Methodiek 

8.9.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Voor de beschrijving van de referentiesituatie van de discipline “Landschap, Bouwkundig 
Erfgoed en Archeologie”, vormt de huidige situatie (2015) het uitgangspunt voor de 
rapportage.  

In de referentiesituatie wordt de bespreking van het landschap als volgt opgebouwd: 

 De algemene landschapsbeschrijving omvat een algemene geografische situering en 
een landschapskartering (zowel inhoudelijk als een landschapsbeeldkartering) op 
verschillende schaalniveaus (macro, meso, micro). 

 Het in kaart brengen, beschrijven en analyseren van de verschillende 
erfgoedwaarden: op niveau van het landschap, het bouwkundig erfgoed en het 
archeologisch erfgoed. 

 De beschrijving van de erfgoedwaarde van het landschap gebeurt op basis 
van de nog aanwezige erfgoedelementen (zowel geopatrimonium als 
cultuurhistorische relicten). Vlak-, lijn- en puntrelicten kunnen worden 
onderscheiden. 

 De beschrijving en waardering van het bouwkundig erfgoed gebeurt op 
basis van bestaande inventarissen en databanken (onder andere de lijst met 
beschermde monumenten en de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed in 
Vlaanderen – de inventaris van het patrimonium in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest), zo nodig geactualiseerd en aangevuld met eigen 
terreingegevens. Hierdoor wordt een zicht bekomen over de waarde die het 
bouwkundig erfgoed vertegenwoordigt. 

 Wat betreft het archeologisch erfgoed wordt in de referentiesituatie eerst 
een inventaris gegeven van de gekende archeologische waarden in het 
studiegebied. Deze beschrijving vindt plaats door een systematische 
inventarisatie van informatie uit verschillende bronnen (de Centrale 
Archeologische Inventaris in Vlaanderen, de Archeologische Atlas in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, informatie van amateurarcheologen en 
andere lokaal actieve historici, informatie uit lokale databanken en 
archieven, heemkundige kringen…). Deze gegevens zijn echter onvolledig, 
waardoor het van belang is een inschatting te maken van de niet gekende 
archeologische waarden. De potentiebepaling van de archeologische waarde 
van het gebied gebeurt op basis van enerzijds de gekende archeologische 
waarden en anderzijds op basis van de historische evolutie die het gebied 
kende (analyse historische kaarten en naslagwerken). Belangrijk is ook 
gegevensoverdracht uit deeldiscipline bodem.  

 Naast de beschrijving van het landschap en de erfgoedaspecten van het landschap 
vormen de perceptieve kenmerken de derde benaderingswijze voor de discipline. 
Hier worden de perceptieve kenmerken van het studiegebied objectief beschreven 
en eventueel op kaart voorgesteld. Deze landschapsbeeldkartering kan gebeuren 
naar schaalkenmerken of naar visuele kenmerken. 
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De beschrijving van de referentiesituatie zal worden gebaseerd op de raadpleging van 
volgende informatiebronnen:  

 Terreinbezoeken; 

 Lijst met beschermde monumenten, landschappen en dorps- of stadsgezichten 

 Inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed  

 De indeling van de traditionele landschappen in Vlaanderen  

 Landschapsatlas 

 Centrale Archeologische Inventaris  

 Gegevens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BruGIS) 

 Architecturaal erfgoed 

 Archeologisch erfgoed 

 Natuur erfgoed 

 Landschapskenmerkenkaart; 

 Bodemkaart; hydrografische atlas van de waterlopen; 

 Het reliëf, de kartering van het fysisch systeem; 

 Historiek van het landschap door onderzoek en vergelijking van de beschikbare 
historische kaarten en fotomateriaal, zoals: 

 de Ferraris-kaarten (1770-1777); 

 Ph. Vandermaelen-kaarten (1846-1854); 

 kaarten van het Dépôt de la Guerre (1869-1885); 

 de topografische kaarten van het Militair Geografisch Instituut (1930-1939); 

 de topografische kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut (2001); 

 orthofoto’s 

8.9.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

De beschrijving van de geplande situatie voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed 
en archeologie gebeurt aan de hand van drie effectgroepen, namelijk: 

 effectgroep structuur- en relatiewijzigingen; 

 effectgroep verlies erfgoedwaarde (landschap, bouwkundig erfgoed, archeologie); 

 effectgroep wijziging perceptieve kenmerken. 

Effectgroep structuur- en relatiewijzigingen 

Deze effectgroep behandelt de ingrepen die een effect hebben op de structuur en relatie van 
het landschap. De bespreking is onderverdeeld in volgende aandachtspunten: 

 verwijderen of verstoren van geomorfologische elementen, eenheden en processen: 
hierbij worden zowel de directe als indirecte effecten op de kenmerkende, zeldzame 
of gave geomorfologische elementen behandeld; 

 landschapsecologische verstoring: deze groep wordt slechts kort behandeld gezien 
de ligging in een stedelijke omgeving; 
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 effecten van functionele versnippering van het actuele gebruik 

Effectgroep verlies erfgoedwaarde 

Voor de beschrijving wordt een opdeling gemaakt op basis van het al dan niet bekend zijn 
van de onderzochte erfgoedwaarde: 

 voorspelling van de effecten op gekende erfgoedelementen: dit impliceert het 
inschatten van het mogelijke waardeverlies; 

 voorspelling van de effecten van potentiële, maar niet gekend of niet bestudeerde 
erfgoedelementen: dit impliceert het inschatten van het mogelijke waardeverlies. 

Door het verschil in beschikbare methodes wordt onderscheid gemaakt tussen landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie. 

Effectgroep wijziging perceptieve kenmerken 

De methoden die gebruikt worden voor de analyse van de geplande situatie kunnen 
onderscheiden worden in de volgende groepen: 

 Methoden waarmee de ruimtelijke aantasting van landschapselementen en 
landschappelijke structuren beoordeeld worden. Bij deze methoden ligt er een 
zekere nadruk op de ruimtelijke effecten van de ingreep. Binnen deze 
beoordelingsmethoden kunnen methoden onderscheiden worden die de nadruk 
leggen op: 

 Bepalen van de absolute visueel-ruimtelijke effecten: verwijderen of 
toevoegen van landschapselementen 

 Bepalen van de visuele kwetsbaarheid van het landschap en de 
inpasbaarheid van ingrepen in het landschap 

 Bepalen van de veranderingen in de schaalkenmerken van het landschap 

 Methoden waarmee de zichtbaarheid van ingrepen kan beoordeeld worden: 

 Bepalen van de visuele invloedssfeer van ingrepen 

De beoordeling van de effecten is gebaseerd op volgende parameters: waarschijnlijkheid, 
aard van het effect (direct, indirect), omkeerbaarheid (reversibel, onherstelbaar), termijn 
van het effect (tijdelijk, permanent, lange duur,..), virtuele effecten en cumulatieve effecten 
als gevolg van andere plannen of projecten. 

Tabel 294 Effectgroepen, criteria, methodologie discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en 
Archeologie 

Effecten Criterium Methodiek Eenheid 

Structuur- en 
relatiewijzigingen 

Aangetaste oppervlakte, 
lengte van doorsnijding of 
aantal doorsneden 
eenheden of bekomen 
snippers 

Berekening oppervlakte/lengte/aantal 
via GIS overlay projectgebied met 
landschapstructuurkaart. 

m², m of 
aantal 

Verlies 
erfgoedwaarde 

Landschap Verdwijnen en verstoren 
historisch-geografische 
elementen en structuren. 

Kwalitatieve benadering - 

Bouwkundig 
erfgoed 

Vernietiging, beïnvloeding 
ensemblewaarde, 
beïnvloeding context. 
Effecten via grondwater, 

Kwalitatieve benadering: grondige 
analyse (terreinbezoek, literatuur, 
historische kaarten, foto’s…) en 
expertenoordeel 

- 
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Effecten Criterium Methodiek Eenheid 

bodem, lucht, trillingen, 
licht… . 

Mogelijk kwantitatieve evaluatie op basis 
van input uit andere disciplines 

Archeologie Fysieke aantasting door 
vergraving, 
bodemtechnische 
ingrepen, verandering van 
de grondwaterstand 

Voornamelijk uitgaande van een 
kwalitatieve analyse (CAI, literatuur, 
historische kaarten, discipline bodem…) 
kan een uitspraak gedaan worden over 
eventuele negatieve effecten van de 
voorgenomen ingreep en de significantie 
ervan. 

- 

Wijziging perceptieve 
kenmerken 

Bepalen van het aantal 
absolute visueel-
ruimtelijke effecten: 
verwijderen of toevoegen 
van landschapselementen 

Op basis van het project en een 
grondige terreininventarisatie nagaan 
welke landschapselementen 
verdwijnen/worden toegevoegd. 

Aantal 

Inpasbaarheid van de 
ingrepen in het landschap 

Kwalitatieve benadering: 
expertenoordeel op basis van vooraf 
gekozen criteria 

- 

Bepalen van 
veranderingen in de schaal 
van het landschap 

Kwalitatieve benadering: 
expertenoordeel 

- 

Bepalen van de 
zichtbaarheid van ingrepen 

GIS-analyse voor bepalen van 
zichtbaarheid ingrepen, nieuwe of te 
verdwijnen landschapselementen 

m 

Voor de discipline “Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie”, wordt een globaal 
beoordelingskader opgesteld, waarbij een toetsingskader van -3 tot +3 wordt gebruikt, om 
de actuele en ook toekomstige impact te beoordelen. 

Tabel 295 Beoordelingskader voor de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie 

Kwetsbaarheid Ernst en omvang 

HOOG 

Sterk determinerende landschapselementen en 
landschapskenmerken behorende tot een zeer 
karakteristiek, onderscheidend landschap. Bijzonder 
beschermde gebieden die een belangrijke 
behoudswaarde bezitten (erfgoedlandschappen 
behoren hier toe). Hoge gevoeligheid voor kleine 
veranderingen.  

 

GROOT 

Zichtbare, opmerkelijke veranderingen in de 
landschapselementen en/of landschapskenmerken over 
een grote oppervlakte – intensieve veranderingen over 
een beperkte oppervlakte.  

Effecten van het project contrasteren zeer sterk met de 
vorm, schaal en patroon van het landschap. Permanente 
aantasting, vermindering of vernietiging van de 
integriteit240 en de landschapskenmerken. 

Inbreng van negatieve beelddragers waardoor de 
landschappelijke beeldkwaliteit van grote oppervlakten 
verloren gaan en/of verlies van sterk positieve visuele 
relaties.  

MATIG 

Matig determinerende landschapselementen en 
landschapskenmerken behorende tot een zeer 
karakteristiek landschap - matig karakteristiek 
landschap. Landschappen met een potentiële 
behoudswaarde. Redelijke tolerantie voor 
veranderingen.  

MATIG 

Matige of lokale veranderingen door verlies van een 
beperkte oppervlakte of het verwijderen van een beperkt 
aantal landschapselementen. 

Effecten van het project contrasteren matig met het 
landschap, waardoor de integriteit wordt aangetast. De 
effecten kunnen niet volledig gemitigeerd worden en 

                                                
240  De integriteit van een site is de samenhang tussen de landschapsecologische structuur en functies in het 

gebied, en die voorwaarde is voor het kunnen dragen en instandhouden van de karakteristieke 
landschapselementen en/of het complex van landschapselementen, waaraan de site zijn waarde ontleent. Het is 
hierbij belangrijk om te begrijpen of de effecten van het project zullen leiden tot een verschuiving van de 
standplaatsvoorwaarden en/of instandhoudingsvoorwaarden, dichter naar- of verwijderd van de standplaats- of 
instandhoudingsvoorwaarden waarop de integriteit is gebaseerd. 
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Kwetsbaarheid Ernst en omvang 

 kunnen cumulatief een aanzienlijk negatief effect 
veroorzaken. 

Inbreng van negatieve beelddragers waardoor de 
landschappelijke beeldkwaliteit van beperkte 
oppervlakten verloren gaat en/of verlies van matig 
positieve visuele relaties.  

LAAG 

Weinig determinerende, eerder onbelangrijke 
landschapselementen en landschapskenmerken - 
weinig onderscheidend landschap. Gedegradeerde 
landschappen met een kleine behoudswaarde. 
Potentiële tolerantie tegen substantiële veranderingen. 

 

KLEIN 

Min of meer onopmerkelijke veranderingen door verlies 
over een zeer beperkte oppervlakte of het verwijderen 
van een zeer beperkt aantal landschapselementen.  

Effecten van het project passen niet volledig in de vorm, 
schaal en patroon van het landschap.  

Inbreng van negatieve beelddragers waardoor de 
landschappelijke beeldkwaliteit van zeer beperkte 
oppervlakten verloren gaat en/of verlies van gering 
positieve visuele relaties.  

 

Effectbeoordeling Score Kwetsbaarheid Ernst en omvang 

Aanzienlijk negatief effect -3 

HOOG GROOT 

HOOG MATIG 

MATIG GROOT 

Negatief effect -2 

HOOG KLEIN 

MATIG MATIG 

LAAG GROOT 

Beperkt negatief effect -1 

MATIG KLEIN 

LAAG MATIG 

LAAG KLEIN 

Wanneer een positieve invloed wordt verwacht, dient dezelfde redenering toegepast te 
worden. 

Waar nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de negatieve invloeden, 
veroorzaakt door het project, te verminderen. Bij de negatieve scores zal sowieso gezocht 
worden naar milderende maatregelen, ongeacht hoe negatief ze zijn. Een score van -1 à -2 
geeft aan dat milderende maatregelen wenselijk zijn, scores van -2 à -3 geeft aan dat 
milderende maatregelen meer dan wenselijk zijn en dat ze zeker in overweging dienen te 
worden genomen. 

Afhankelijk van de mogelijke effecten kunnen de milderende maatregelen curatief alsook 
preventief van aard zijn. 

De effectverminderende maatregelen worden geformuleerd in functie van het behoud van 
erfgoedwaarden (monumentaal, archeologisch en landschappelijk erfgoed), het behoud of 
accentueren van herkenbare ruimtelijke structuren, de verbetering van de inpasbaarheid en 
een verhoging van de landschapskwaliteit in het algemeen. 
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8.9.2 Afbakening van het studiegebied 

8.9.2.1 Inhoudelijke afbakening 

De discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie beschouwt drie aspecten die 
onderling met elkaar verbonden zijn: landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. 

Het begroten en beoordelen van de effecten gebeurt vanuit drie benaderingswijzen: 

 Structuur en relatiewijzigingen;  

 Wijzigen erfgoedwaarden;  

 Wijzigen perceptieve kenmerken.  

8.9.2.2 Geografische afbakening 

Het studiegebied voor de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie komt 
overeen met het gebied waarbinnen zich een effect voor één van de aspecten (landschap, 
bouwkundig erfgoed of archeologie) zal kunnen voordoen. Hieruit volgend bestaat het 
studiegebied minstens uit het volledige projectgebied, uitgebreid met zones die variëren per 
effectgroep; 

 Direct ruimtebeslag is meestal te situeren in het projectgebied, ten gevolge van 
rechtstreekse inname van waardevolle landschappen, bouwkundig erfgoed... . 

 Verstoringseffecten kunnen gesitueerd worden zowel binnen als tot ver buiten het 
projectgebied, en worden veroorzaakt door indirecte effecten als gevolg van 
wijzigingen in luchtkwaliteit, bodem, water kwantiteit, lichtvervuiling, visuele 
verstoring…. De perimeter van het studiegebied voor deze effectgroep wordt 
daarom gelijkgesteld aan deze van de verstoringseffecten. 

 Wat betreft de impact op landschappelijke relaties, beperkt het studiegebied zich 
niet tot het projectgebied; omwille van de impact op landschappelijke structuren 
kunnen de effecten zich potentieel ver uitstrekken. 

Globaal wordt het studiegebied bijgevolg bepaald door de grootste van al deze perimeters, 
waarin zich potentieel effecten op het landschap kunnen voordoen.  

Concreet voor dit project wordt de afbakening van het studiegebied gebaseerd op de 
zichtbaarheid van het project in de omgeving.  
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Figuur 198 Studiegebied discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie 

8.9.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

8.9.3.1 Huidige situatie (Basistoestand 2015) 

8.9.3.1.1 Geografische situering 

Het projectgebied is gelegen in Grimbergen, in het zuiden grenzend aan het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (gemeente Brussel), en ligt ingesloten tussen de R0 in het noorden 
en de Romeinse Steenweg en de Heizelpaleizen in het zuiden. Ten oosten van het 
studiegebied wordt de R0 gekruist door de A12, die Antwerpen verbindt met Brussel. 
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Ten zuiden van de R0 vertoont de omgeving een dichte bebouwing. Aan de noordzijde van 
de R0 ligt een open koutergebied.  

8.9.3.1.2 Landschapskartering 

MACRONIVEAU 

Onder traditionele landschappen op macroniveau worden de landschappen verstaan die niet 
of slechts in beperkte mate gewijzigd werden door de grootschalige ingrepen die sinds de 
Industriële Revolutie mogelijk waren. De belangrijkste veranderingen gebeurden echter pas 
vanaf de Tweede Wereldoorlog. Voordien was de stabiliteit van de rurale landschappen in 
West-Europa bijzonder groot: op de eerste topografische kaarten en luchtfoto’s zijn de 
laatmiddeleeuwse structuren nog algemeen en ongeschonden te herkennen. Nu echter zijn 
vele van de traditionele landschappen enkel nog aanwezig als kleine relictlandschappen. Het 
studiegebied is nagenoeg volledig gelegen in het traditionele landschap “Land van Meise-
Asse”. De eigenschappen van dit landschap worden weergegeven in onderstaande tabel. De 
zuidelijke rand van het studiegebied maakt deel uit van de stedelijke agglomeratie. 

Tabel 296 Kenmerken van het traditionele landschap “Land van Meise-Asse” (Bron: Antrop M., 
2002, Traditionele landschappen in Vlaanderen: Kenmerken en beleidswenselijkheden) 

 

MESONIVEAU 

Fysische basisstructuur 

Het fysisch systeem ligt aan de basis van zowel het natuurlijke landschap als van het 
antropogene landschap. Het is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge 
relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem oppervlakte- en grondwater en lucht. In dit 
onderdeel wordt getracht om de invloed van dat fysisch systeem op de structurerende 
functies van de omgeving van het studiegebied te achterhalen. 

Het studiegebied bevindt zich binnen het ecodistrict “Lemig Brabants cuestadistrict”. 

 Geomorfologische context: De beken in dit ecodistrict lopen over het algemeen 
in zuidwest-noordoostrichting, zoals de Maalbeek net ten noorden van het 
studiegebied, en hebben het leemplateau verdeeld in langgerekte ruggen door de 
uitschuring van smalle en diepe valleien. Loodrecht op deze valleien lopen 
secundaire valleien, zoals deze van de Leesbeek in het westen van het studiegebied. 
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 Reliëf: De hoogte in het district varieert tussen 10 en 90 m en vertoont een sterk 
dalende trend van het zuidwesten naar het noordoosten. De zuidgrens van het 
district wordt gevormd door de cuesta van de Klei van Asse die meer dan 30 m 
boven de omgeving uitsteekt. Het district is sterk golvend waarin beken smalle en 
diepe valleien hebben uitgeschuurd. Het studiegebied zelf varieert tussen 40 m in 
het noorden en bijna 80 m in het zuiden. 

Cultuurhistorische situering 

Reeds tijdens de Romeinse bezetting doorkruisten een aantal belangrijke wegen het huidige 
grondgebied van Grimbergen. Bij de kruising van deze belangrijke weg met de Zenne 
ontstond in de 8ste-9de eeuw een burcht. De plaatsnaam “Borgt” en een 15-meter hoge 
motte, vormen daar de overblijfselen van. 

Grimbergen kende aanvankelijk 2 groeipolen, namelijk de burcht en de Norbertijnerabdij, die 
allebei hun oorsprong kennen in de 12de eeuw. De Norbertijnerabdij werd door de heren 
van Grimbergen gesticht op de Grimberg met de bedoeling hun moreel gezag te versterken. 
De burcht werd aangelegd op de motte van de Borgt ter verdediging tegen de hertogen van 
Brabant, die in hun machtsuitbreidingen de heren van Grimbergen maar moeilijk konden 
verdragen. Tussen de burcht en de abdij lagen een reeks hoeves langs de Maalbeekvallei. 
De belangrijkste van deze structuren zijn nog te zien op de Fricx kaarten van 1712. 

Vanaf de 18de eeuw concentreerde de ontwikkeling van de gemeente Grimbergen zich 
vooral in de onmiddellijke omgeving van de abdij. Na de vernieling van de burcht op de 
motte van de Borgt in de tweede helft van de 12de eeuw brachten de heren van Grimbergen 
immers hun burcht en later kasteel over naar het Prinsenbos, vlakbij en ten zuiden van de 
abdij: het Prinsenkasteel. Er werden geen versterkingen meer gebouwd in de Borgt. 

Op de Ferrariskaart (1771-1778) zijn de kernen van Grimbergen, Strombeek en Wemmel 
goed herkenbaar. Tussen Wemmel en Strombeek is een landbouwgebied gelegen bestaande 
uit akkers, hier en daar doorsneden door wegen of paden al dan niet begeleid door bomen. 
Het is in deze zone dat het projectgebied kan gesitueerd worden. Het verstedelijkte Brussel 
beperkt zich op dit moment tot de ‘vijfhoek’ (huidige kleine ring). De volledige zone tussen 
het projectgebied en de stad Brussel is op dit moment nog ruraal. 
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Figuur 199 Fricx kaart (1712) (bron: Geopunt) - (Indicatieve situering projectgebied) 
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Figuur 200 Ferrariskaart (1788) - detail (bron: Geopunt) - (Indicatieve situering projectgebied)  
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Figuur 201 Ferrariskaart (1788) - situering in de ruime omgeving (bron: Geopunt) - (Indicatieve 
situering projectgebied) 
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Figuur 202 Vandermaelenkaart (1846-1854) (bron: Geopunt) - (Indicatieve situering projectgebied) 
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Na de industriële revolutie hebben de 18de eeuwse nederzettingspatronen, ondanks de 
toename van de bebouwing, min of meer hun vorm behouden. De grootste oppervlakte 
wordt nog steeds door akkerland ingenomen. 

Ook op de Vandermaelenkaart (1846 - 1854) bestaat het projectgebied voornamelijk uit 
landbouwgebied. De weg die ten tijde van Ferraris het projectgebied diagonaal doorsneed, is 
nu verder uitgebouwd tot steenweg (“Romaine”). 

Pas wanneer Brussel zijn middeleeuwse vestingsmuren afbreekt (vanaf 1819 tot 1827) 
groeide de stadsperiferie van Brussel geleidelijk aan uit tot stedelijke ruimte. Nieuwe 
industriële bedrijven vestigden zich langsheen het Zeekanaal Brussel-Schelde. 

Aan het einde van de 19de eeuw had de regio nog een uitgesproken landelijk karakter, 
hoewel er al plannen bestonden op het plateau een nieuw stadsgebied te ontwikkelen. De 
omgeving werd echter vanaf dan gestaag ontwikkeld. In 1887 kwam de tramlijn naar 
Brussel tot stand. Tussen de twee wereldoorlogen werd gestart met de Brusselse Expo door 
de bouw van de eerste vijf paleizen ten behoeve van de wereldtentoonstelling van 1935. In 
1957 werd de expo uitgebreid tot 9 zalen, een patio en het atomium ten behoeve van de 
wereldexpo van 1958. 

Na 1958, toen meer en meer mensen Brussel ontvluchtten, werd de regio meer en meer 
residentieel. De parking zelf zou in deze periode zijn aangelegd. 

Deze evolutie wordt ook goed weergegeven op historische luchtfoto’s van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (slechts een deel van het studiegebied overlapt met deze orthofoto’s). 

 

 

1930/1935 
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1944 

 

1953 
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1971 

 

1996 

8.9.3.1.3 Erfgoedwaarde 

LANDSCHAPPELIJKE ERFGOEDWAARDE 

Landschapsatlas 

De bespreking van de landschappelijke erfgoedwaarde gebeurt aan de hand van de 
landschapsatlas. 

Relicten zijn landschapskenmerken die nog duidelijk verwijzen naar of getuige zijn van de 
traditionele kenmerken van een landschap. Het is belangrijk dat deze relicten als kenmerken 
van de traditionele landschappen bewaard blijven binnen een steeds veranderende en 
evoluerende ruimte. 
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De landschapsatlas geeft aan waar deze historisch gegroeide landschapsstructuur tot op 
vandaag herkenbaar gebleven is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ankerplaatsen, 
relictzones, lijnrelicten en puntrelicten. 

In onderstaande tekst worden de relevante relicten en ankerplaatsen binnen en in de nabije 
omgeving van het projectgebied beschreven. Deze elementen worden ook gesitueerd op 
Figuur 204. 

Puntrelicten 

Puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten en hun onmiddellijke omgeving. Het zijn 
dikwijls bouwkundige elementen met een bijzondere erfgoedwaarde, zoals monumenten. 
Niet alleen het bouwkundig erfgoed behoort tot deze categorie, maar ook alle bijzondere 
landschapselementen, zoals bv. een solitaire boom kunnen hiertoe behoren. 

In het studiegebied ligt het puntrelict “Hof te Bever” (P20531). Dit relict is gelegen op ruim 
500 m ten noorden van het projectgebied. Dit hof is een voormalig pachthof van de abdij 
van Groot-Bijgaarden en bestaat nu uit een hoevecomplex heropgebouwd in 1928. 

Lijnrelicten 

Lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die drager zijn van een 
cultuurhistorische betekenis. Het kunnen allerhande wegtracés zijn, dijken, militaire 
verdedigingslinies en ook natuurlijke verschijnselen wanneer die het bindend element zijn 
tussen erfgoedwaarden of landschappelijk structurerend zijn. In het studiegebied zijn geen 
lijnrelicten gelegen. 

Ankerplaatsen 

Ankerplaatsen zijn gebieden of plaatsen waar complexen bewaard zijn van verschillende 
erfgoedelementen die een genetische samenhang vertonen. Ze hoeven niet typisch de 
kenmerken te vertonen van het traditionele landschap waartoe ze behoren, maar ze bezitten 
een uitgesproken identiteit. Ankerplaatsen komen dan ook soms buiten relictzones voor. De 
verschillende delen vormen een bijzonder geheel en worden soms als een ensemble 
aangeduid. Het zijn plaatsen met een duidelijk verhaal, die daarom een structurerend 
element in de ruimte kunnen vormen. 

Een landschapsankerplaats wordt als volgt gedefinieerd: “de meest waardevolle 
landschappelijke plaatsen die bestaan uit complexen van gevarieerde erfgoedelementen die 
een geheel of ensemble vormen. Ze zijn uitzonderlijk inzake gaafheid of representativiteit of 
nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de 
landschappelijke omgeving.” In het studiegebied zijn geen ankerplaatsen gelegen. 

Relictzones  

Een relictzone is een gebied met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en 
ankerplaatsen en zones waarin de connectiviteit tussen de waardevolle landschapselementen 
belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. 

Het zijn gebieden van wisselende oppervlakte waarin de landschappelijke structuren van 
bewoning, wegen, kavels of perceelsbeplanting van de traditionele landschappen op een 
herkenbare manier bewaard zijn gebleven. Ze vertonen dikwijls nog de verticale relaties 
tussen de landschapscomponenten. 
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Het studiegebied, meer bepaald het koutergebied ten noorden van de R0, overlapt met de 
relictzone “Tangebeek – Maalbeek – Prinsenbos – Grimbergen” (R20032).  

Tabel 297 Landschappelijke kenmerken van de relictzone “Tangebeek – Maalbeek – Prinsenbos – 
Grimbergen” (R20032) ter hoogte van het studiegebied 

VERSTORING 

De Brusselse Ring zorgt voor verstoring. 

WETENSCHAPPELIJKE WAARDE 

Grimbergen herbergt heel wat architectuur uit het Ancien Regime. 

HISTORISCHE WAARDE 

Het alluvium van de Maalbeek is bijna volledig bebost. Tot voor 50 jaar was er een deel weiland. De 
perceelsvormen ten zuidoosten van de beek rondom het Hof van Bever zijn gewijzigd na de aanleg van de 
Brusselse ring maar aangezien het een open landschap gebleven is, veroorzaakte dit geen drastische wijziging van 
het landschap.  

ESTHETISCHE WAARDE 

Aan de Maalbeek zijn er naast 4 watermolens ook nog prachtige Brabantse hoeven te bewonderen.  

Beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten 

In het studiegebied zijn geen beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten gelegen. 

BOUWKUNDIG ERFGOED  

Inventaris van het bouwkundig erfgoed 

In het studiegebied zijn 2 gebouwen gelegen die zijn opgenomen in de Inventaris van het 
Bouwkundig erfgoed (Figuur 205). 

 Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw (75355), Hof te Beverlaan z/n, Strombeek-
Bever (Grimbergen) 

 Hof te Bever (75354), Hof te Beverlaan 195, Strombeek-Bever (Grimbergen) 

  

Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Hof te Bever 

Figuur 203 Gebouwen opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. 

Beschermde monumenten 

In het studiegebied of in de ruime omgeving ervan zijn geen beschermde monumenten 
aanwezig, noch in het Vlaamse noch in het Brusselse deel.  
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Figuur 204 Landschapsatlas 
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Figuur 205 Inventaris bouwkundig erfgoed 
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Figuur 206 Beschermingen 

ARCHEOLOGISCH ERFGOED 

Aan Vlaamse zijde overlapt het studiegebied volgens de Centraal Archeologische Inventaris 
in het noorden met de gekende archeologische vindplaatsen 3090 en 3095. Deze vondsten 
worden beschreven in Tabel 298 en weergegeven op Figuur 207. 

Tabel 298 Gekende archeologische vindplaatsen in het studiegebied (Bron: CAI) 

DOSSIERNUMMER CAI VONDST 

3090 Bouwmateriaal en aardewerk (Romeinse tijd) - niet ver van het Beverkasteel, te Bever 
nabij de overgang van de beek door de oude diverticulum Duisburg-Meise langs de 
Maalbeek. 

3095 Hoeve (Middeleeuwen) - stichting van de abdij van Groot-Bijgaarden; voormalig 
pachthof 
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Er dient te worden benadrukt dat de CAI enkel een beeld geeft van het gekende 
archeologische erfgoed. Over het ongekende archeologische erfgoed kan op basis hiervan 
geen uitspraak gedaan worden. 

Aan Brusselse zijde werden enkele losse vondsten aangetroffen ter hoogte van de Romeinse 
Steenweg, de expo en het Koning Boudewijnstadion, hoeve Verregat (17e-20e eeuw, 
verdwenen in functie van de bouw van de eerste expohallen in 1935) en een hoeve ter 
hoogte van het Koning Boudewijnstadion (12e-20e eeuw, gesloopt kort voor de 
Wereldtentoonstelling van 1935). 

De discipline Bodem geeft aan dat de natuurlijke bodems in het studiegebied afgedekt zijn 
door een puinlaag die variërende dikte heeft. Niets wijst erop dat de onderliggende 
natuurlijke bodems vergraven zijn, zodat archeologische vondsten niet uit te sluiten zijn. 

 

Figuur 207 Centraal Archeologische Inventaris 



 

Tractebel  Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 701 

8.9.3.1.4 Perceptieve kenmerken 

Studiegebied 

De omgeving van het projectgebied wordt gekenmerkt door een gesloten karakter 
(residentiële straten in combinatie met grootschalige infrastructuur zijn de belangrijkste 
beelddragers) ten zuiden van de R0 en een halfopen (semi-agrarisch, met uitlopers van 
lintbebouwing) gebied ten noordwesten van de R0. De R0 vormt hier een visuele scheiding. 

Het noordelijk deel van het studiegebied wordt gekenmerkt door een reliëfrijk agrarisch 
gebied met kleine landschapselementen en vergezichten. Deze open ruime wordt ingesloten 
door de A12, de uitlopers van de dorpskernen van Wemmel en Grimbergen en de 
Brusselsesteenweg. 

Figuur 208 Zicht op noordelijk deel van het studiegebied 

Ten zuiden van de R0 wordt het visuele landschap gekenmerkt door enerzijds een 
residentiële invulling (waarvan een deel hoogbouw ten zuidwesten van het projectgebied) en 
anderzijds de expositie- en conferentieruimten, het Koning Boudewijnstadion en de hierbij 
horende (verkeers-)infrastructuur. Het gebied kent bijgevolg een visuele verweving van 
kleinschalige woonwijken en woonstraten met een groen karakter en de grootschalige 
infrastructuur die sinds het begin van de vorige eeuw de wijk mede invulling gaf. 

 

 

Figuur 209 Zicht op Brussels expo op de Heizel (ten zuiden van de R0) 

PROJECTGEBIED 
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Projectgebied 

Het projectgebied zelf wordt gekenmerkt door een geasfalteerde vlakte waarop Zomereiken 
in patroon aangeplant zijn. Een groot aantal masten is daarnaast visueel aanwezig. De 
perceptieve waarde van het projectgebied is laag. 

 

Figuur 210 Overzicht belangrijkste beeldbepalende elementen 

8.9.3.2 Referentiesituatie 1 – 2020  

De referentiesituatie die in dit MER beschouwd wordt, is de toestand in 2020. 

Voor de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie worden de komende 
jaren geen relevante wijzigingen verwacht in het studiegebied, zodat bovenstaande 
bespreking eveneens geldt voor de referentiesituatie 2020. 

8.9.3.3 Referentiesituatie 2 – NEO 

In de directe omgeving van het projectgebied zal het NEO-project vooral inzetten op het 
versterken van het groene karakter van de omgeving en gaat er ruime aandacht naar de 
inrichting van de openbare ruimten en de aanleg van voetgangers- en fietstrajecten. 

Er worden hierdoor geen essentiële wijzigingen verwacht voor de landschappelijke 
kenmerken van het studiegebied. De wijziging van de perceptieve kenmerken van het 
projectgebied is te verwaarlozen ten opzichte van de huidige toestand. 

8.9.3.4 Referentiesituatie 3 – Uitbouw openbaar vervoer  

Een betere uitbouw van het openbaar vervoer, met name de aanleg van een sneltramlijn 
langs de A12 in het kader van het Brabantnet, zal de perceptieve kenmerken van het 
studiegebied licht wijzigen t.o.v. de referentiesituatie. 

PROJECTGEBIED 

AGRARISCH GEBIED 
MET KLE’S UITLOPERS 

(LINTBEBOUWING) VAN 

DORSPKERN WEMMEL 

RESIDENTIEEL KARAKTER 
(LAAGBOUW) 

BRUSSELS EXPO 

RESIDENTIEEL KARAKTER 
(LAAGBOUW) 

R0
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Gezien de koppeling met bestaande infrastructuur zal het landschapsbeeld echter niet sterk 
wijzigen ten opzichte van de huidige toestand. 

8.9.4 Beschrijving van de milieueffecten 

8.9.4.1 Aanlegfase 

8.9.4.1.1 Basisscenario 

Effectgroep structuur- en relatiewijzigingen  

Het projectgebied wordt momenteel al gekenmerkt als een landschappelijke eenheid, die bij 
uitvoering van het project een nieuwe invulling krijgt. Er worden geen bestaande relaties 
tussen landschappelijke eenheden (noch geomorfologisch, landschapsecologisch of 
functioneel) versneden. Het effect is afwezig (score 0). 

Direct verlies erfgoedwaarden 

 Cultuurhistorie van het landschap 

Het projectgebied overlapt niet met beschermde landschappen, stads- of 
dorpsgezichten, noch is er overlap met ankerplaatsen of relictzones. De 
erfgoedwaarde van het landschap ter hoogte van het projectgebied is laag. 

Het project heeft bijgevolg geen directe impact op de al dan niet beschermde 
landschappelijke erfgoedwaarden (score 0). 

 Bouwkundig erfgoed 

Het projectgebied overlapt niet met beschermd of geïnventariseerd bouwkundig 
erfgoed zodat geen direct effect optreedt. Ook is contextverlies van het bouwkundig 
erfgoed binnen het studiegebied niet aan de orde, gezien de grote afstand tot deze 
2 geïnventariseerde elementen (score 0). 

 Archeologisch erfgoed 

Volgens de discipline bodem zijn de natuurlijke bodems afgedekt met een laag puin 
van variërende dikte. De graafwerkzaamheden in functie van het project zullen 
bijgevolg een mogelijke impact hebben op het niet-gekende archeologische erfgoed. 
Het effect hiervan wordt als aanzienlijk negatief beoordeeld (score -3). 

Indirect verlies erfgoedwaarden 

Gezien de grote afstand waarop het landschappelijk en bouwkundig erfgoed gelegen is, 
wordt er geen indirecte verstoring van historisch-geografische elementen en structuren 
verwacht door wijzigingen via grondwater, bodem, lucht, licht, trillingen,… (score 0). 

Het archeologisch erfgoed kan indirect lokaal beïnvloed worden via grondlichamen, 
grondwater, bodem, trillingen,… ieder mogelijk effect op het ongekend archeologisch 
erfgoed wordt als aanzienlijk negatief beoordeeld (score -3). 
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Wijziging perceptieve kenmerken 

Het project houdt een sterke visuele wijziging van het lokale landschap in. De 
grootschaligheid van het project en de invloed op de landschappelijke gewaarwording blijkt 
onder meer uit volgende cijfers: 

 Bij heraanleg wordt voor de site een uniform afwerkpeil beoogd van +76m TAW, 
wat ongeveer overeenkomt met het peil van het hoogste punt op de site in de 
bestaande situatie. 

 Het niveau van het hoogste punt van het multifunctioneel complex zal ongeveer 60 
m uitkomen boven het (nieuwe) maaiveldpeil. Het niveauverschil tegenover de R0 
en tegenover de Romeinse Steenweg bedraagt resp. ongeveer 74 en 70 meter. 

 Het hoogste punt van het campusgebouw ligt zo’n 34 meter boven het nieuwe 
maaiveld, zo’n 45 meter boven het straatniveau van Treft en ongeveer 49 meter 
boven het niveau van de R0. 

De nieuwe ontwikkeling sluit echter qua perceptie wel aan bij de grootschalige structuren die 
momenteel al gevormd worden door de expo- en conferentieruimten van de Heizel. 

De zichtbaarheid vanuit het omliggende landschap (vooral vanop de R0 en het noordelijk 
daarvan gelegen agrarisch landschap) zal toenemen. Daar waar momenteel een ‘idee van’ 
open ruimte achter de bermen van de R0 bestaat, zal het nieuwe multifunctionele complex 
zichtbaar zijn (Figuur 148). 

Verschillende elementen doen besluiten dat het effect op de perceptieve kenmerken van het 
landschap als neutraal tot beperkt positief (score 0/+1) beschouwd mag worden; 

 De R0 treedt op als een visueel landschapsstructurerend element tussen de 
verstedelijkte ruimte ten zuiden en de open ruimte te noorden ervan. 

 Het project sluit visueel aan bij de bestaande grootschalige infrastructuur, maar 
houdt rekening met een (groene) landschappelijke integratie zodat ook het 
residentiële landschapsbeeld van het gebied hier nog in past. 

 Het project kent een kwaliteitsvolle invulling van een site die momenteel, op 
landschapsbeeldniveau, weinig meerwaarde creëert. 

8.9.4.1.2 Uitvoeringsalternatief 

De uitvoeringsalternatieven zijn niet relevant voor de discipline Landschap, Bouwkundig 
Erfgoed en Archeologie. 

8.9.4.2 Exploitatiefase 

Tijdens de exploitatiefase zijn enkel de perceptieve kenmerken van het landschap relevant. 
Deze werden hoger reeds besproken (score 0/+1). 

8.9.4.2.1 Exploitatiescenario’s 

De exploitatiescenario’s zijn niet relevant voor de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed 
en Archeologie. 
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Figuur 211 Perceptie vanuit het landschap vanuit het noordelijk gelegen open ruimte gebied. 

8.9.4.2.1 Inrichtingsalternatieven en ontsluitingsalternatieven 

De inrichtings- en ontsluitingsalternatieven zijn niet relevant voor de discipline Landschap, 
Bouwkundig Erfgoed en Archeologie. De effecten blijven onveranderd. 

8.9.4.3 Ontwikkelingsscenario’s 

De effecten op landschap blijven onveranderd bij de verschillende ontwikkelingsscenario’s. 

8.9.4.4 Besluit 

Op basis van de analyse is het duidelijk dat het projectgebied in de huidige situatie een lage 
waarde kent. Er komen geen landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden (beschermd 
of geïnventariseerd) voor, noch creëert het gebied visueel een belangrijke meerwaarde. 
Directe effecten op landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden zijn bijgevolg uit te 
sluiten en landschapsvisueel zal het project een meerwaarde bieden. 

Gezien de natuurlijke bodems afgedekt werden met puin, is het voorkomen van 
archeologische vondsten echter niet uit te sluiten en dit zowel door vergraving (direct effect) 
als door indirecte impact (wijzigingen in de grondwaterstand bij bemaling etc.). Het effect 
wordt als aanzienlijk negatief beoordeeld. 

In de ruimere context overlapt het semi-agrarisch gebied ten noorden van de R0 deels met 
een relictzone en is visueel een typerend voor het vroegere landgebruik in deze omgeving. 
Doordat deze zone nu al visueel wordt afgescheiden van het projectgebied door de R0 én 
het projectgebied een kwaliteitsvolle (groene) inkleding kent, treden geen indirecte effecten 
op (noch contextverlies, noch een negatieve impact op de landschaps-visuele kenmerken 
van dit gebied). De omgeving van het projectgebied ten zuiden van de R0 bestaat uit mix 
van kleinschalige residentiële wijken en grootschalige zones met onder andere de expositie- 
en conferentieruimten, het Koning Boudewijnstadion en de hierbij horende  
(verkeers-)infrastructuur. Deze zone kent geen landschappelijke of bouwkundige 
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erfgoedwaarde en de indirecte impact van het project is te verwaarlozen. De nieuwe 
ontwikkeling sluit qua perceptie aan bij de grootschalige structuren die momenteel al 
gevormd worden door de expo- en conferentieruimten van de Heizel. 

Tabel 299 Overzicht van de effecten op landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie tijdens de 
aanlegfase 

EFFECTGROEP BASISSCENARIO 

Structuur- en relatiewijzigingen Score 0 

Direct verlies 
erfgoedwaarden 

Landschap Score 0 

Bouwkundig 
erfgoed 

Score 0 

Archeologie Score -3 

Indirect verlies 
erfgoedwaarden 

Landschap Score 0 

Bouwkundig 
erfgoed 

Score 0 

Archeologie Score -3 

Perceptieve kenmerken Score 0/+1 

Tabel 300 Overzicht van de effecten op landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie tijdens de 
exploitatiefase 

EFFECTGROEP BASISSCENARIO 

Perceptieve kenmerken Score 0/+1 

8.9.5 Milderende maatregelen 

Enkel met betrekking tot de effectgroep ‘archeologische erfgoedwaarde’ binnen deze 
discipline treden mogelijk aanzienlijk negatieve effecten op.  

Uit de beschrijving van de bestaande toestand en de effectbespreking kan immers besloten 
worden dat het projectgebied potentieel waardevol is en dat nieuwe ontwikkelingen schade 
kunnen berokkenen aan het ongekend archeologisch patrimonium. Dit effect valt in feite niet 
te milderen. Wel legt de sectorwetgeving een verplicht archeologisch vooronderzoek op. Dit 
moet uiteraard uitgevoerd worden vooraleer de werken van start kunnen gaan.  

Wie vanaf 1 januari 2016 een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, wordt in bepaalde 
gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Die 
archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkend 
archeoloog moet worden aangesteld. In praktijk zal deze aanpassing gefaseerd ingevoerd 
worden (concreet betekent dit voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen vanaf 
midden 2016). 

Afhankelijk van de concrete timing van het project zal een dergelijke nota moeten worden 
opgesteld (“Aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² 
of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning 
betrekking heeft 3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn 
buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische 
zones”). 

Het is aan te bevelen dit archeologisch vooronderzoek zo vroeg mogelijk in te plannen, zodat 
tijdverlies bij eventuele vondsten een zo beperkt mogelijke impact heeft op de planning. 
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Overige maatregelen die de scores van de effectbeoordeling van de discipline wijzigen 
zijn niet aan de orde. Wel wordt ook vanuit landschappelijk punt aanbevolen (zie ook 
discipline Fauna & Flora) zo veel als mogelijk streekeigen soorten bij de beplanting te 
gebruiken, dit bevordert de landschappelijke integratie. 

8.9.6 Leemten in de kennis 

Aangezien het landschap gevormd en beïnvloed wordt door de overige disciplines, gelden de 
ontbrekende gegevens voor deze disciplines ook als leemten voor het onderdeel landschap. 

Wat betreft het archeologisch erfgoed is het grootste deel van dit erfgoed niet bekend en 
slechts in potentie uit te drukken. Enerzijds is er de leemte van het ontbreken van 
basisgegevens, anderzijds het ontbreken van een waarderingskader. Hoewel getracht werd 
de archeologische potenties van het studiegebied in te schatten op basis van de ter 
beschikking zijnde gegevens heeft het ontbreken van een aantal basisgegevens tot gevolg 
dat de effectbeoordeling hier noodgedwongen een kwalitatief karakter heeft.  

Ten aanzien van de effectbeoordeling kan geconstateerd worden dat geen toetsingskader 
voorhanden is door middel waarvan effecten kwantitatief beoordeeld kunnen worden. 

Het effect van de effectgroep visuele hinder kan niet objectief bepaald worden. 

8.9.7 Voorstellen tot monitoring 

Er is geen noodzaak tot monitoring voor de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en 
Archeologie.  
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8.10 Discipline Mens – Hinder, veiligheid en gezondheid 

8.10.1 Methodiek 

8.10.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

De verschillende relevante, al dan niet kwetsbare, menselijke populaties worden 
“geïnventariseerd” en afgebakend. Hierbij worden, gezien de aard van het projectgebied, in 
eerste instantie volgende hoofdgroepen beschouwd: 

 Bevolking; 

 Recreanten; 

 Weggebruikers. 

 Handelszaken; 

Bij de beschrijving worden zoveel mogelijk cijfermatige gegevens verstrekt. Hiertoe wordt 
gesteund op allerhande statistisch materiaal. In voorkomend geval worden ook de kwetsbare 
en stiltebehoevende populaties zoals rusthuizen, enz. bepaald ten opzichte van de geplande 
situatie.  

De inventarisatie betreft niet alleen de menselijke populaties en hun eventuele 
kwetsbaarheid maar eveneens elementen en/of infrastructuren die van aard zijn om de 
gezondheid of de veiligheid van de mens te beïnvloeden. 

Steunend op de bespreking en de besluiten in de overige disciplines van het MER (lucht, 
bodem, water, geluid,…) wordt de actuele impact ten aanzien van de bevolking in kaart 
gebracht. 

8.10.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

Voor de evaluatie in deze discipline (geplande situatie) wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de effectgroepen hinder, veiligheid en gezondheid.  

8.10.1.2.1 Hinder 

De effectgroep hinder voorziet in de samenvoeging van alle hinderaspecten die in de 
voorgaande disciplines aan bod zijn gekomen. De input uit de andere disciplines gebeurt op 
basis van de significantiekaders in die disciplines. Er bestaan geen normen die bepalen 
welke hindervorm zwaarder doorweegt voor de modale gebruiker. Deze zijn sterk afhankelijk 
van de gebruikers in kwestie. Daarom wordt er voor de totaalscore worst case uitgegaan van 
de zwaarste score van de verschillende hinderaspecten.  

Concreet worden uit de voorgaande disciplines volgende hinderaspecten behandeld: 

 Verkeershinder of verkeersleefbaarheid, tevens rekening houdend met het STOP-
principe241 (cfr. discipline Mens-Mobiliteit); 

 Geluidshinder (cfr. discipline Geluid en Trillingen); 

                                                
241  Het STOP-principe wordt gebruikt bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar 

Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. 
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 Hinder ten gevolge van stofvorming (cfr. discipline Lucht); 

 Ruimtelijke hinderaspecten als licht-, schaduw- en visuele hinder (cfr. discipline 
Mens-Ruimtelijke Aspecten).  

8.10.1.2.2 Veiligheid 

In eerste instantie worden de veiligheidsaspecten betreffende verkeersveiligheid (cf. 
discipline Mens-Mobiliteit) en de veiligheidsbeleving (cf. discipline Mens-Ruimtelijke 
aspecten) besproken. 

De effectgroep veiligheid gaat daarnaast ook na wat eventuele veiligheidsrisico’s zijn in 
relatie tot de aanwezige risicoleidingen en risico installaties. Daarbij wordt nagegaan of 
de voorziene ingrepen stroken met de vooropgestelde veiligheidsnormen opgelegd door de 
beheerders en wordt er nagegaan of er bijkomende veiligheidsrisico’s zijn tijdens zowel de 
aanleg- als de exploitatiefase. Specifieke veiligheid in het kader van de voetbalwedstrijden 
(zoals het scheiden van supportersgroepen, beheersen van supportersgeweld, 
brandvoorschriften,...) of andere massa-evenementen worden hierbij niet in beschouwing 
genomen. Deze worden specifiek opgevolgd door de bevoegde veiligheidsdiensten. 

8.10.1.2.3 Gezondheid 

De effectgroep gezondheid gaat, indien relevant, dieper in op de mogelijke 
gezondheidsrisico’s als gevolg van de hinder. Er zal worden weergegeven in hoeverre 
significante, en al dan niet omkeerbare effecten voor de mens kunnen optreden. Gezien de 
aard van het project gebeurt deze beschrijving enkel voor de aspecten lucht en geluid.  

Ten gevolge van het project zal de hoeveelheid verkeer in het studiegebied wijzigen en 
hierdoor ook de hoeveelheid luchtemissies. Daarnaast zorgen de technische installaties 
ook voor emissies. De effectvoorspelling gebeurde in de discipline Lucht, waarbij getoetst 
werd aan de geldende wettelijke grenswaarden. Voor de beoordeling van het aspect lucht-
gezondheid wordt echter rekening gehouden met de WGO-advieswaarden voor alle 
relevante parameters in kader van dit project (zie ook discipline Lucht): NO2, PM10, PM2,5 en 
formaldehyde: 

 Inzake fijn stof zijn de WGO-advieswaarden strenger dan de wettelijke vastgelegde 
Vlarem-grenswaarden. De WGO-advieswaarde voor PM2,5 bedraagt 10 µg/m³ als 
jaargemiddelde en 25 µg/m³ als 24-uursgemiddelde. Inzake PM10 ligt de 
advieswaarde op 20 µg/m³ als jaargemiddelde en 50 µg/m³ als 24-uursgemiddelde.  

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 180μg/m³ of wanneer er meer dan 110μg/m³ inadembare deeltjes (PM10) zijn. 
Fijn stof is ook op langere termijn ongezond. De WHO meldt een verminderde 
longfunctie en een stijgend aantal chronische luchtwegenaandoeningen, zoals 
bronchitis en emfyseemastma. De WHO en andere onderzoeksinstellingen schatten 
dat de levensduur met één tot drie jaar verkort. 
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De laatste jaren wordt ook meer en meer de aandacht gevestigd op de fractie 
zwarte/elementaire koolstof (black carbon of BC/EC). Ze bestaat uit de fractie van 
fijne stofdeeltjes die bestaan uit koolstof met een donkere kleur die specifiek 
gevormd worden bij onvolledige verbrandingsreacties. Beiden zijn een maat voor 
kankerverwekkende roetdeeltjes in de lucht. Uit metingen blijkt dat EC en NO2 
concentraties, afkomstig van lokaal verkeer, een sterke correlatie vertonen. Voor EC 
werden tot vandaag echter geen normen of richtwaarden gepubliceerd. Daarom is 
gezondheidsdeskundige evaluatie gelinkt aan deze parameter hierna niet mee 
opgenomen. 

 Inzake stikstofdioxide (NO2) zijn de WGO-waarden voor wat betreft de 
jaargemiddelde concentratie identiek aan de Vlarem-grenswaarde van 40 µg/m³, 
maar mogen er op jaarbasis geen overschrijdingen optreden van 200 µg/m³ als 1-
uursgemiddelde.  

Stikstofdioxide heeft nadelige gezondheidseffecten door inwerking op het 
longsysteem. Bij acute blootstelling treden enkel bij zeer hoge concentraties effecten 
op (boven 1.880 μg/m³) bij gezonde personen. Personen met astma of met een 
andere chronische longziekte vertonen een grotere gevoeligheid. Bij deze personen 
kunnen concentraties tussen 375 en 565 μg/m³ worden beschouwd als minimum om 
effecten te kunnen waarnemen. Deze effecten zijn een verminderde longfunctie en 
symptomatische reacties (hoesten, fluimen,..), verhoogd voorkomen van een acute 
kortademigheid en symptomen van beschadigd longweefsel (longemfyseem), en een 
verhoogde gevoeligheid voor infecties. Wat betreft lange termijn blootstelling zijn er 
weinig epidemiologische studies die een betrouwbaar verband weergeven tussen 
lange termijn blootstellingniveaus en effect. Beschikbare resultaten suggereren 
echter wel dat chronische blootstelling bij kinderen aan NO2-concentraties van 
gemiddeld 50 à 75 μg/m³ aanleiding geeft tot meerdere effecten, hoofdzakelijk in de 
luchtwegen en de longen.  

 Door de WGO wordt een luchtkwaliteitsdoelstelling voor formaldehyde vooropgesteld 
van 100 µg/m³ (te bepalen op korte termijnbasis van 30 minuten). Dit betreft een 
doelstelling zowel voor binnenhuisklimaat als voor buitenlucht (doorgaans worden in 
het binnenhuisklimaat hogere formaldehyde concentraties vastgesteld).  

De doelorganen van formaldehyde dampen zijn de ogen, neus en keel. Een veel 
voorkomend effect na kortdurende blootstelling aan formaldehyde in mensen is 
irritatie van de zintuigen, bij lage concentratie waargenomen in de ogen (waarna 
ook de geur waar te nemen is) en bij iets hogere concentraties ook irritatie van de 
neus en keel veroorzaakt. Dit uit zich in onwelzijn, tranen, niezen, hoesten, 
misselijkheid en kortademigheid. Door de meeste mensen wordt bij een kortdurende 
blootstelling aan 1 à 1,2 mg/m3 formaldehyde alleen lichte irritatie van de zintuigen 
waargenomen. 

Uit de voorgaande bespreking is gebleken dat het verschil in effecten inzake luchtkwaliteit 
tussen de bestudeerde alternatieven doorgaans klein is. Daarenboven worden geen 
aanzienlijk negatieve effecten verwacht.. Daarom werd ervoor gekozen om voor de 
bespreking van de gezondheidsimpact de toetsing aan de WHO-advieswaarden te hanteren, 
eerder dan een uitgebreide analyse van de effecten op basis van dosis-responsrelaties, 
waarvan de onzekerheidsintervallen groter zouden zijn dan de verschillen tussen de 
alternatieven.  

Ten gevolge van het project zal eveneens het geluidsklimaat in het studiegebied wijzigen. 
Het te verwachten geluidsklimaat gerelateerd aan piekgeluid door een wedstrijd, de 
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nevenactiviteiten en nevenfuncties, werd beschreven in discipline Geluid en Trillingen. In 
tegenstelling tot het wettelijk kader dat in de discipline Geluid werd gehanteerd, wordt voor 
de gezondheidskundige evaluatie rekening gehouden met de richtwaarden van de WGO. 
Deze beveelt aan om de nachtelijke geluidshinder (Lnight, outsite als jaargemiddelde) onder de 
40d(A) te houden, om de gezondheidsimpact op lange termijn te beperken. Afhankelijk van 
het geluidsniveau kunnen immers volgende effecten optreden: gehoorschade, verstoring van 
conversaties, verstoring van de slaap, impact op fysiologische functies, mentale ziekten, etc. 
De kwetsbare groepen zijn voor een deel dezelfde als de kwetsbare groepen voor 
luchtverontreiniging, met name, jonge kinderen, ouderen en mensen die in ziekenhuizen en 
rusthuizen verblijven. Daarnaast zijn ook mensen die reeds aan gehoorschade lijden extra 
kwetsbaar en ook de blinden, aangezien zij meer op hun gehoor moeten kunnen vertrouwen 
dan zienden. Voor wat betreft gehoorschade, wordt aangenomen dat dit niet voorkomt bij 
geluidsniveaus van 70 dB(A) en minder, zelfs niet bij langdurige blootstelling. Voor 
geluidsniveaus van meer dan 35 dB(A) geldt wel dat ze de conversatiemogelijkheden 
beperken, aangezien er 15 dB(A) zou moeten zitten tussen het interfererend geluid en het 
geluidsniveau van de spraak, dat ongeveer 50 dB(A) bedraagt. Voor kwetsbare groepen zijn 
zelfs lagere achtergrondniveaus nodig om een gesprek te kunnen verstaan. Vanaf L night, outsite 

waarden van meer van 40 dB worden algemeen nadelige gezondheidseffecten vastgesteld, 
zoals zelf gerapporteerde slaapverstoring, slapeloosheid en een verhoogd gebruik van 
slaapmiddelen. 

Daarnaast wordt een evaluatie gemaakt van het risico op Legionella-vorming binnen de 
koeltorens. 

8.10.1.3 Beoordeling- en significantiekaders 

Voor wat betreft de significantiekaders wordt enerzijds gebruik gemaakt van de kaders die 
worden gehanteerd in de voorgaande disciplines (Lucht, Geluid en Trillingen, Mens-Ruimte 
en Mens-Mobiliteit). Weliswaar wordt bij de bespreking waar relevant rekening gehouden 
met bestaande gezondheidsdeskundige richtwaarden (bv. WGO-richtwaarden voor geluid en 
luchtkwaliteit). Wanneer effecten als tijdelijk worden beoordeeld, kan voor wat betreft de 
impact op de gezondheid worden afgeweken van bovenvermelde beoordelingskaders. 

8.10.2 Afbakening van het studiegebied 

8.10.2.1 Inhoudelijke afbakening 

Voor de inhoudelijke afbakening wordt verwezen naar de eerdere paragraaf §8.10.1.2: 
Beschrijving van de milieueffecten. 

8.10.2.2 Geografische afbakening 

Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Grimbergen.  

Het ruimere studiegebied voor de discipline Mens wordt bepaald door de menselijke 
aanwezigheid in de invloedsfeer van de effecten. Dit studiegebied omvat de volledige zone 
binnen welke zich relevante effecten voor de mens kunnen voordoen via de verschillende 
abiotische milieucompartimenten. Deze eventuele uitbreiding van het studiegebied zijn het 
gevolg zijn van de resultaten van de effectbepalingen voor de andere disciplines (zie eerder 
beschreven) en is om deze reden, althans ruimtelijk, niet a priori af te bakenen. Het 
studiegebied wordt daarom bepaald door effectzones van hoger vermelde disciplines: Mens-
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Mobiliteit (verkeersveiligheid en verkeershinder), Geluid en Trillingen (geluidshinder en 
gezondheidseffecten gelinkt aan geluidsklimaat), Lucht (stofvorming en gezondheidseffecten 
gelinkt aan luchtemissies), Mens-Ruimte (veiligheidsbeleving, lichthinder en schaduwhinder). 

Waar specifiek rekening wordt gehouden met de kwetsbare bevolkingsgroepen, wordt een 
relevante ruimere zone afgebakend zoals voorgesteld in Figuur 213 (Grimbergen, Wemmel, 
Brussel). 

8.10.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

8.10.3.1 Huidige situatie (Basistoestand 2009) 

8.10.3.1.1 Beschrijving van de gebruikersgroepen binnen het studiegebied 

BEVOLKING EN BEVOLKINGSDICHTHEID 

Naast het hoofddorp Grimbergen telt de fusiegemeente nog 3 deelgemeenten, namelijk 
Beigem, Humbeek en Strombeek. Strombeek in het zuiden is een sterk verstedelijkte 
deelgemeente die ruimtelijk aanleunt bij de Brusselse agglomeratie en van de rest van de 
gemeente wordt gescheiden door de R0. Beigem en Humbeek zijn gelegen in het noorden 
van de gemeente en kunnen beschouwd worden als semi-landelijke dorpen (Bron: GRS). 

Grimbergen is 38,61 km² groot en telt volgens het NIS 36.558 inwoners zodat de 
bevolkingsdichtheid 947 inwoners per km² bedraagt. Onderstaande grafiek geeft de 
bevolkingsevolutie van Grimbergen weer. De gemeente kent een geleidelijke groei van het 
aantal inwoners.  

 

Figuur 212 Demografische ontwikkeling (Bron: NIS, 2015) 

 

KWETSBARE BEVOLKINGSGROEPEN 

Ook relevant is de aanwezigheid van kwetsbare of gevoelige menselijke populaties in het 
studiegebied. Het gaat hier ofwel om personen met een verminderde of slechte 
gezondheidstoestand (ziekenhuizen), om oudere personen (bejaarden in rusthuizen) ofwel 
jonge personen (scholen, kinderdagverblijven). Deze personen bevinden zich in de 
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zogenaamde “kwetsbare locaties”. Kwetsbare locaties zijn plaatsen waar personen aanwezig 
zijn die kwetsbaarder zijn voor externe verstoring.  

De volgende locaties kunnen als dusdanig aangeduid worden: 

 Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en rusthuizen 

 Onderwijsinstellingen 

 Kinderdagverblijven 

 … 

Anderzijds worden stiltebehoevende inrichtingen in Vlarem I gedefinieerd als: 
verplegingsinrichting, bejaardentehuis, wetenschappelijke of onderwijsinrichting, cultureel 
centrum, openbare bibliotheek of museum,… 

De kwetsbare en stiltebehoevende locaties in het studiegebied worden weergegeven in 
Tabel 301 en op Figuur 213. Er wordt eveneens aangeduid welke kwetsbare en 
stiltebehoevende locaties zich binnen de studiegebieden van de disciplines Lucht en Geluid 
en Trillingen bevinden. De enige kwetsbare of stiltebehoevende locatie in de omgeving van 
de site is de Crèche Mininours in de Panoramastraat in Wemmel. De andere locaties 
bevinden zich allemaal op minstens 500 m afstand. 

Tabel 301 Kwetsbare en stiltebehoevende locaties 

NR NAAM ADRES 

ONDERWIJS 

1 Regina Pacisinstituut L’Avenue de Magnolias 4, 1020 Brussel 

2 ’t Wanneke (kleuter) Wannekouterlaan 109, 1020 Brussel 

3 Ville De Bruxelles (kleuter) Gustave Demanetstraat 16, 1020 Brussel  

4 Institut Régina Pacis asbl Schijfstraat 34, 1020 Brussel  

5(2) Gemeentelijke Academie voor Muziek Verbeytstraat 40, 1853 Grimbergen 

6 Institut Maris Stella Félix Sterckxstraat 44, 1020 Brussel 

7 Katholieke Scholen Wemmel Kaasmarkt 38, 1780 Wemmel 

8(2) Internaat Campus Wemmel Zijp 14-16, 1780 Wemmel 

9 Jan van Ruusbroeckcollege vzw Forumlaan 4, 1020 Brussel 

ZORG 

10 UZ Brussel Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel 

11 Tandheelkundige Kliniek, VUB Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel 

12 Universitair Kinderziekenhuis Jean Joseph Crocqlaan 15, 1020 Brussel 

13 Sint-Alexius Psychiatrisch Ziekenhuis vzw Grimbergsesteenweg 4, 1850 Grimbergen 

14 Anemoon (Verpleeghuis) Begonialaan 20, 1850 Grimbergen 

15(2) Woonzorgcentrum Marie-Louise Zijp 157, 1780 Wemmel 

16(2) Woonzorgcentrum Hestia Zijp 20, 1870 Wemmel 

KINDEROPVANG 

17(2) Baby Paradise De Limburg Stirumlaan 132, 1780 Wemmel 

18(1)(2) Crèche Mininours Panoramastraat 7, 1780 Wemmel 

19 Crèches et Prégardiennats De La Ville De 
Bruxelles 

Keizerin Charlottelaan 1, 1020 Brussel 

20 Kinderdagverblijven en Peutertuinen van de 
Stad Brussel 

Mutsaardlaan 69, 1020 Brussel 

21 Crèche Abracadabra Houba de Strooperlaan 284, 1020 Brussel 
(1) Deze punten bevinden zich binnen het studiegebied van de discipline Geluid en Trillingen (§9.3.2.2) 
(2)  Deze punten bevinden zich binnen het studiegebied van de discipline Lucht  
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Figuur 213 Kwetsbare en stiltebehoevende locaties in de ruime omgeving van het projectgebied. 

8.10.3.1.2 Hinder 

Voor een evaluatie van de verkeershinder in de huidige situatie wordt verwezen naar de 
discipline Mens-Mobiliteit, §8.2.3.1.8 en Mens-Ruimtelijke aspecten, §8.5.3.1 Door het 
afwijken van de hoofdontsluitingsroute en het zoeken naar gratis parkeerplaats in de 
omgeving, heerst een relatief grote verkeersdruk in de omliggende woonstraten van de site 
in de huidige situatie. De grootste verkeersdruk ontstaat vandaag echter door de 
verminderde capaciteit van de H. De Strooperlaan en de Romeinse Steenweg en het 
afsluiten van de Magnolialaan tijdens matchdagen. Het verkeer moet daarom andere routes 
moet kiezen, wat eveneens de verkeersdruk op de omgeving veroorzaakt. 

Voor wat betreft geluidshinder in de huidige situatie wordt verwezen naar de beoordeling 
op basis van de gedifferentieerde referentiewaarden (Lden > 65dB(A) en Lnight > 55dB(A)) 
vanuit de discipline Geluid en Trillingen voor de huidige toestand (§8.4.4.1.3). Er wordt 
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vandaag een aanzienlijke geluidshinder vastgesteld ten gevolge van het heersende 
wegverkeer rond de belangrijke invalswegen. 

Voor de evaluatie van de ruimtelijke hinderaspecten als licht-, schaduw- en visuele 
hinder, wordt verwezen naar de beoordeling in de discipline Mens-Ruimtelijke aspecten voor 
de bestaande toestand (§8.5.3.1). De huidige situatie wordt gekenmerkt door een laag 
comfortniveau voor parkinggebruikers. Er is geen sprake van schaduwhinder of lichthinder 
op de omgeving.  

8.10.3.1.3 Veiligheid 

Voor een evaluatie van de verkeersveiligheid in de huidige situatie wordt verwezen naar 
de discipline Mens-Mobiliteit (§8.2.3.1.9). Over het algemeen zijn de straten waarop de 
belangrijkste voetgangersstromen afgewikkeld worden afgesloten voor het verkeer. Op de 
Romeinse Steenweg wordt de overstekende voetgangersstroom door de politie begeleid, 
zodat ook deze veilig verloopt. Ook op de H. De Strooperlaan worden oversteekbewegingen 
begeleid, steken voetgangers ook op andere plaatsen over, wat zorgt voor potentiele 
conflicten met het autoverkeer. 

Op basis van de evaluatie van de veiligheidsbeleving in de bestaande toestand (§8.5.3.1) 
wordt besloten dat er vandaag een sociaal onveiligheidsgevoel heerst ter hoogte van de site, 
voornamelijk wanneer de grote open vlakte niet in gebruik is. 

8.10.3.1.4 Gezondheid 

Voor de uitgebreide beschrijving van de huidige situatie inzake luchtkwaliteit wordt 
verwezen naar de discipline Lucht (§8.3.4.1). De jaargemiddelde concentraties voor NO2 
binnen het studiegebied voldoen niet aan de WGO-advieswaarde (40 µg/m³) in de omgeving 
van alle drukke verkeerswegen. Aan de WGO-doelstellingen voor PM10 en PM2,5 wordt op 
geen enkele locatie binnen het studiegebied voldaan. 

Voor de uitgebreide beschrijving van de huidige situatie inzake geluidsklimaat wordt 
verwezen naar de discipline Geluid en Trillingen (§8.4.4.1). Zowel op basis van de Lnight 

geluidscontourkaarten voor de huidige situatie als op basis van de geluidsmetingen in 6 
meetpunten rondom het projectgebied kan besloten worden dat de WGO-richtlijn van 40 
dB(A) (= Lnight, outside) voor geluid- en slaapverstoring vandaag overal wordt overschreden in 
het projectgebied (ondergrens Lnight ca. 50 dB(A)).  

8.10.3.2 Referentiesituatie 2020 (1,2 en 3) 

De referentiesituatie die in dit MER beschouwd wordt, is de toestand in 2020. Voor de 
meeste hierboven beschreven aspecten blijft deze beschrijving ook van toepassing voor de 
situatie in 2020. In wat volgt worden de Referentiesituatie 1 (BAU-2020), 2 (met NEO) en 3 
(met uitbouw openbaar vervoer) samen behandeld. Er wordt wel aangegeven waar zich de 
verschillen bevinden. 

8.10.3.2.1 Hinder 

Voor een evaluatie van de verkeershinder (verkeersleefbaarheid) in de Referentiesituatie 1 
wordt verwezen naar de discipline Mens-Mobiliteit, §8.2.3.2.14 en Mens-Ruimtelijke 
aspecten, §8.5.3. Door de verschuiving van de voetgangersstroom van de Magnolialaan naar 
het Verregatpark kan de Magnolialaan toegankelijk blijven vanaf de Romeinse Steenweg. 
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Hierdoor kan de circulatie in de achterliggende wijk normaal blijven verlopen en valt de 
verkeershinder grotendeels weg. Ook zal de concentratie van voetgangers op het kruispunt 
H. De Strooperlaan – Magnolialaan afnemen. In de Referentiesituatie 2 kan er mogelijk een 
lichte toename zijn in het sluipverkeer op de Romeinse Steenweg. We verwachten hier 
echter geen belangrijke effecten. We verwachten voor de Referentiesituatie 3 een licht 
positieve ten opzichte van Referentiesituatie 1, aangezien de verkeersintensiteiten dalen ten 
gevolge van de betere ontsluiting met het openbaar vervoer. 

Voor wat betreft geluidshinder in de Referentiesituatie 1 wordt verwezen naar de 
beoordeling op basis van de gedifferentieerde referentiewaarden (Lden > 65dB(A) en Lnight > 
55dB(A)) vanuit de discipline Geluid en Trillingen (§8.4.4.2). Er werd t.h.v. alle 
evaluatiepunten, met uitzondering van punt 5 (Panoramastraat), een geluidsverhoging tot 
maximaal +/-1 dB(A) berekend. Er wordt daarom net als voor de huidige situatie een 
aanzienlijke geluidshinder vastgesteld ten gevolge van het wegverkeer. Voor de 
Referentiesituatie 2 wordt een lichte verhoging van de hinder verwacht door bijkomend 
verkeer. 

Voor de evaluatie van de ruimtelijke hinderaspecten als licht-, schaduw- en visuele 
hinder, wordt verwezen naar de beoordeling in de discipline Mens-Ruimtelijke aspecten voor 
de Referentiesituatie 1 (§ 8.5.3.4). Hetzelfde geldt als voor de huidige situatie: de site wordt 
gekenmerkt door een laag comfortniveau voor parkinggebruikers. Er is geen sprake van 
schaduwhinder of lichthinder op de omgeving. De situatie voor Referentiesituatie 2 en 
Referentiesituatie 3 blijft quasi ongewijzigd. 

8.10.3.2.2 Veiligheid 

Voor een evaluatie van de verkeersveiligheid in de Referentiesituatie 1 wordt verwezen 
naar de discipline Mens-Mobiliteit, §8.2.3.2.15. Door de verschuiving van de 
voetgangersstroom van de Magnolialaan naar het Verregatpark vermindert het aantal 
voetgangers ter hoogte van het kruispunt H. De Strooperlaan – Magnolialaan. De 
verkeersveiligheid verhoogt daarom ten opzichte van de huidige situatie. Voor de 
Referentiesituatie 2 en Referentiesituatie 3 ontstaat dan weer een gelijkaardige situatie als 
vandaag ter hoogte van het kruispunt H. De Strooperlaan en de Magnolialaan, waarbij 
voetgangers op de rijweg staan wachten. 

Op basis van de evaluatie van de veiligheidsbeleving in de Referentiesituatie 1 (§ 8.5.3.2) 
wordt hetzelfde besloten als voor de huidige situatie: er is een sociaal onveiligheidsgevoel 
ter hoogte van de site, voornamelijk wanneer de grote open vlakte niet in gebruik is. De 
situatie voor Referentiesituatie 2 en Referentiesituatie 3 blijft quasi ongewijzigd. 

8.10.3.2.3 Gezondheid 

Voor de Referentiesituatie 1 wordt er geen substantiële wijziging van de luchtkwaliteit en 
gerelateerde gezondheidseffecten verwacht ten opzichte van de huidige situatie (zie 
§8.3.4.2). Dicht bij de invalswegen wordt de WGO-richtwaarde van NO2 overschreden. De 
WGO-richtwaarden van PM10 en PM2,5 worden in het ganse studiegebied overschreden. In 
Referentiesituatie 2 (met NEO) nemen de emissies in het studiegebied met 5 à 7% toe, wat 
lokaal ook leidt tot significante toenames in de concentraties van bepaalde polluenten. Het 
effect van een verdere uitbouw van het openbaar vervoer (Referentiesituatie 3) kan in 
termen van luchtkwaliteit als verwaarloosbaar beschouwd worden. 
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Voor de Referentiesituatie 1 wordt er geen substantiële wijziging van het geluidsklimaat 
en gerelateerde gezondheidseffecten verwacht ten opzichte van de huidige situatie (zie 
§8.4.4.2). De WGO-richtlijn van 40 dB(A) (=Lnight, outside) voor geluid- en slaapverstoring blijft 
overal in het studiegebied overschreden. Voor de Referentiesituatie 2 zal de geluidscontour 
van 40dB(A) meer oppervlakte innemen ten gevolge van een verhoging van de 
verkeersintensiteit. 

8.10.4 Beschrijving van de milieueffecten 

8.10.4.1 Aanlegfase 

8.10.4.1.1 Hinder 

Op de aansluitingen met de R0 kan lokaal verkeershinder (of – leefbaarheid) ontstaan 
door het vrachtverkeer. Aangezien dit vrachtverkeer geen manoeuvres zal uitvoeren ter 
hoogte van de site, zal de impact hiervan op de globale doorstroming ter hoogte van de site 
uiterst beperkt zijn (§8.2.4.3). Globaal is het uiteraard wenselijk dat een overkoepelend 
minder hinder beleid gevoerd wordt om de verschillende werven op elkaar af te stemmen. 
Vanuit de discipline Mobiliteit wordt het effect inzake verkeersleefbaarheid niet significant 
beschouwd (score 0 voor basisscenario, UA1 en UA2).  

Geluidshinder tijdens de aanlegfase wordt veroorzaakt door vrachtwagentransport voor 
zowel het aanleveren van materialen als de afvoer van grond. Voor de discipline geluid 
worden voor beide activiteiten afzonderlijk geen significant nadelige geluidseffecten 
verwacht nabij de omwonenden (score 0). Indien de aanvoer van materialen gelijktijdig zou 
plaatsvinden met het transport voor afvoer van grond zal het geluidseffect voor de woningen 
aan de Romeinse Steenweg ten zuidwesten van het projectgebied, wel nadelig beïnvloed 
kunnen worden (score 0/-1 voor basisscenario en UA1). Het gebruik van een tijdelijke 
betoncentrale (UA2) kan, in afwezigheid van milderende maatregelen, wel bijkomende 
geluidshinder veroorzaken ter hoogte van de woningen gelegen aan de Gentsestraat (score -
1/-2 voor UA2). Deze hinder blijft echter lokaal en tijdelijk van aard. 

In de aanlegfase wordt tevens stofhinder verwacht. De mate waarbij vermeden wordt dat 
de (werf)wegen verontreinigd zijn bepalen de stofemissies. De stofvorming blijft lokaal en 
tijdelijk van aard. Er wordt, conform de discipline lucht, een score -1 à -2 toegekend 
langsheen de werfwegen en in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. In de rest 
van het studiegebied is de hinder verwaarloosbaar, score 0. Deze beoordeling geldt ook voor 
het geval de werken over een kortere periode lopen, met iets intensiever transport tot 
gevolg (score 0/-2 voor basisscenario, UA1 en UA2).  

Voor wat betreft de ruimtelijke hinderaspecten wordt er geen directe schaduwhinder 
verwacht. Grote kranen en de nabije gebouwconstructies en dergelijke zullen zichtbaar zijn 
vanuit de tuinen. Ook zullen deze leiden tot inkijk in de tuinen door arbeiders die zich op een 
zekere hoogte, met name het nieuwe maaiveldniveau of hoger bevinden (score -2 voor 
basisscenario, UA1 en UA2). 

8.10.4.1.2 Veiligheid 

Veiligheid tijdens de werf heeft meerdere aspecten. Enerzijds is er de werfveiligheid, 
gelinkt aan het gevaar dat niet-bevoegde personen lopen als ze buiten de werkuren zich op 
de werf wagen. In principe is dit risico zo goed als uitgesloten door de voorziene afsluiting 
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van de werf en de maatregelen (o.m. camerabewaking) die genomen worden om indringen 
tegen te gaan (score 0 voor basisscenario, UA1 en UA2).  

Een ander aspect heeft te maken met de verkeersveiligheid. Er moeten veel transporten 
gebeuren voor afvoer van grond, aanvoer van materiaal, beton, … Deze transporten maken 
echter geen gebruik van het lokale wegennet, vermits de site rechtstreeks ontsloten wordt 
naar de R0. Verkeer richting de buitenring zal hierna keren op het complex R0-A12. Verkeer 
komende van de buitenring zal gebruik maken van de bestaande afrit Romeinse Steenweg 
en de toegang naar de site vanop deze afrit gebruiken. Effecten inzake verkeersveiligheid 
worden als neutraal beschouwd (score 0 voor basisscenario, UA1 en UA2).  

De wijziging naar een onoverzichtelijke ruimte die steeds in verandering is leidt tot een 
verminderd sociaal veiligheidsgevoel (score -2 voor basisscenario, UA1 en UA2). 

Een vlotte bereikbaarheid en ontsluiting van en naar de risico-installaties, zoals de 
middendrukgasleidingen en het gasdistributiestation, worden gegarandeerd zodat de 
bestaande veiligheidsprocedures ongestoord kunnen worden verder gezet.  

Ook met betrekking tot de tijdelijke betoncentrale zijn er vanuit Fluxys geen specifieke 
opmerkingen (score 0 voor basisscenario, UA1 en UA2). 

8.10.4.1.3 Gezondheid 

M.b.t. gezondheidsimpact ten gevolge van de luchtkwaliteit tijdens de afbraak- en 
aanlegfase wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van zwaar vrachtverkeer en 
machines die ingezet zullen worden voor de (aanleg)werkzaamheden en emissies ten 
gevolge van de betoncentrale (UA2). In de discipline lucht werd aangegeven dat het 
uitvoeren van de werken over een kortere periode lokaal leidt tot een verhoogde kans in het 
aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor PM10. Gezien echter het 
tijdelijke karakter van de aanlegfase wordt niet verwacht dat de wijziging in luchtkwaliteit 
ook zal aanleiding geven tot belangrijke en blijvende gezondheidsklachten op langere 
termijn (score 0 voor basisscenario, UA1 en UA2). 

M.b.t. gezondheidsimpact ten gevolge van geluid tijdens de aanlegfase wordt rekening 
gehouden met de aanwezigheid van zwaar vrachtverkeer en machines die ingezet zullen 
worden voor de (aanleg)werkzaamheden en geluidsproductie door de betoncentrale (UA2). 
Zoals eerder beschreven, brengt dit enige geluidhinder met zich meer, maar er wordt niet 
verwacht dat dit ook aanleiding zal geven tot belangrijke en blijvende gezondheidsklachten. 
Klachten die het gevolg zijn van slaaptekort en stress zijn niet uit te sluiten, maar zij zullen 
vermoedelijk ook verdwijnen als de oorzaak van die klachten wordt weggenomen (score 0 
voor basisscenario, UA1 en UA2).  

8.10.4.2 Exploitatiefase 

Uit de voorgaande bespreking is gebleken dat de verschillen in de hier besproken effecten 
tussen de bestudeerde alternatieven doorgaans klein waren. Waar er toch verschillen waren, 
werd meestal gewerkt met het meest ongunstige alternatief en met aannames die eerder tot 
een overschatting dan wel tot een onderschatting van de effecten leidden. Om die redenen 
wordt hier niet specifiek ingegaan op de verschillen tussen de verschillende exploitatie- en 
inrichtingsalternatieven. 
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8.10.4.2.1 Hinder 

Op het vlak van verkeershinder kan volgens de discipline Mens-Mobiliteit bij het 
exploitatiescenario ES0 een negatief effect ontstaan. Op de binnenring is er een verminderde 
doorstroming, waardoor het sluipverkeer zal toenemen. Voor de overige exploitatiescenario’s 
wordt een beperkt negatief effect verwacht, door een verminderde doorstroming op de 
buitenring. Anderzijds zal het aandeel zwaar verkeer op het onderliggend wegennet 
afnemen. Voor de situatie OS1 worden geen wijzigingen in afwikkeling verwachtwaardoor 
het effect neutraal is (score 0).  

Voor wat betreft de toepassing van het STOP-principe, wordt vanuit de discipline Mobiliteit 
besloten dat er een verbeterde ontsluiting voor voetgangers en fietsers wordt gerealiseerd 
door onder meer afzonderlijke aangename looppaden en fietsroutes in combinatie met 
voldoende fietsenstallingen. Voor wat betreft het openbaar vervoer is de capaciteit in de 
spits ruim voldoende voor het opvangen van de vervoersvraag. Er wordt besloten dat het 
STOP-principe in het project werd geïntegreerd. 

De geluidshinder t.g.v. het bestemmingsverkeer voor het nieuwe stadion wordt als 
verwaarloosbaar tot zelfs gering positief (score 0/+1) beschouwd voor alle bestudeerde 
exploitatiescenario’s en ontsluitingsalternatieven, met uitzondering van het 
ontsluitingsalternatief waarbij de aansluiting met de Romeinse Steenweg verbroken wordt. 
Hier wordt voor de bebouwing langsheen de Romeinse Steenweg, ten westen van de 
kruising met de Magnolialaan een beperkte geluidstoename verwacht (score -1).  

Daar tegenover staat dat tijdens grote evenementen (voetbalwedstrijden, rockconcerten, …) 
er op piekmomenten wel degelijk aanzienlijke geluidshinder kan optreden ter hoogte van de 
vlak bij het multifunctioneel complex gelegen woningen. Dit zal zeer storend zijn (score -2/-
3) maar komt niet zeer frequent voor, zowel in termen van aantal evenementen per jaar, 
noch in aantal pieken per evenement. De stiltebehoevende locaties in een straal van minder 
dan een kilometer van het multifunctioneel complex zijn twee scholen en twee crèches, die 
echter uiteraard niet in gebruik zijn op de momenten dat de voetbalwedstrijden 
plaatsvinden.  

Wanneer een klassiek verwarmingssysteem wordt geïnstalleerd op de site wordt geen 
geluidshinder verwacht (score 0).  

De meest aanzienlijke geluidshinder is te verwachten van de eventuele WKK in de 
noordoostelijke hoek van het terrein. Deze installatie kan, gezien zijn ligging op korte 
afstand van de huizen aan de Gentsestraat, en in afwezigheid van doorgedreven 
maatregelen om de hinder te beperken, aanleiding geven tot geluidshinder. Er bevinden zich 
wel geen stiltebehoevende locaties aan deze kant van de site, vandaar dat een score -2/-1 
wordt toegekend.  

Voor wat betreft de ruimtelijke hinderaspecten zal de gebruikskwaliteit sterk wijzigen 
voor de gebruikers van de site en voor de aanpalende gebruikers. De ruimtelijke hinder 
wordt in zijn totaliteit aanzienlijk negatief beoordeeld (score -3). De visuele hinder neemt af 
door de ontwikkeling van de kale vlakte, maar er ontstaat mogelijk een grote inkijk door het 
hogere schaalniveau. Bij de ontwikkeling van de Tuinbrug zal de visuele hinder afhankelijk 
zijn van de juiste positie en de inkleding ervan. De lichthinder, die nadrukkelijker aanwezig 
kan zijn bij wijzigend licht, neemt toe.  
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8.10.4.2.2 Veiligheid 

Op basis van de discipline Mens-Mobiliteit wordt gesteld dat de impact van het project op de 
verkeersveiligheid beperkt negatief tot beperkt positief is (score -1/+1). Voor fietsers en 
voetgangers verbetert de situatie ten opzicht van de huidige. De relatie tussen Parking C en 
het multifunctioneel complex moet immers niet over de lokale wegen verlopen.  

De veiligheidsbeleving zal toenemen door een grotere en constantere aanwezigheid van 
mensen. Deze zou nog groter zijn moest er ook bewoning of een permanente verblijfsfunctie 
zijn op de site (score +2). 

Op het vlak van veiligheid gelinkt aan risico-installaties moet vooral rekening gehouden 
worden met de aanwezigheid op de site van een gasdistributiestation en de nabijheid ervan 
tot het in de plannen voorziene Paviljoen. Om de ernst van deze situatie in te schatten werd 
een vergadering belegd met vertegenwoordigers van Ghelamco, Tractebel en Fluxys242. 
Tijdens deze vergadering werd besloten dat geen specifieke risicoanalyse nodig is als 
voldaan wordt aan de volgende afspraken (score 0): 

 De afstand tussen de installatie en het paviljoen moet minimaal 5m zijn; 

 De nodig fysische maatregelen moeten genomen worden om ervoor te zorgen dat 
het risico dat iemand binnen de installatie geraakt of iets werpt wordt beperkt; 

 Een betonnen wand zal de beglazing van het Paviljoen vervangen aan de kant van 
de installatie, zodat in geval van een incident personen geen rechtsreeks contact 
hebben met de installatie; aan die kant mogen enkel dienstingangen voorzien 
worden; 

 Het dak van het paviljoen moet bedekt zijn met vuurbestendige materialen; 

 De ventilatie van het paviljoen wordt best geplaatst buiten het bereik van een 
mogelijke gaswolk. Als het niet mogelijk is een gasdetector te installeren, zal aan de 
buitenkant van het Paviljoen een afzuiginstallatie moeten komen. 

Met betrekking tot de WKK-installatie zijn er vanuit Fluxys geen bijkomende opmerkingen, 
indien ook hier in elk geval aan de 5-meter-afstandregel wordt voldaan. 

Te allen tijde dient te worden vermeden dat het station van Fluxys onder water komt te 
liggen, rekening houdend met het TAW-peil van de omliggende zones. Het terrein naast het 
onderstation van Fluxys wordt opgehoogd tot TAW-peil 76.00 m. Het bestaande maaiveld 
van en rond het onderstation ligt op ongeveer op TAW-peil 66.00 m. Het onderstation ligt 
vandaag reeds 2.00 m lager dan Parking C. Het onderwaterkomen van het onderstation 
wordt vermeden door de opening in de berm naar de RO. De parallelweg naast de R0 ligt 
beduidend lager dan het onderstation, TAW – peil 62.00 m. Deze situatie wordt door de 
aanleg van het nieuwe parkniveau niet gewijzigd. De ophoging van het terrein naast het 
onderstation vormt dan ook geen enkel risico met betrekking tot de waterhuishouding van 
het onderstation. Afstromend hemelwater op de taluds langs het onderstation wordt op 
eigen terrein verwerkt. Langs het onderstation wordt de energiecentrale ingepland op TAW-
peil 68.00 m (bestaande maaiveldniveau van parking C). De energiecentrale vormt aldus een 
buffer tussen de ophoging voor het park en het onderstation van Fluxys. Op deze manier ligt 
het onderstation buiten de invloedsfeer van de bijkomende belastingen door het ophogen 
van het terrein. Dit zal door middel van een zettingsanalyse rond het onderstation 
aangetoond worden. 

                                                
242  Zie het verslag van deze vergadering in Bijlage 13. 
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De veiligheidsaspecten bij de organisatie van massa-evenementen – denk aan relschoppers, 
risico op aanslagen, …) zullen op organisatorisch vlak door de organisatoren in 
samenwerking met de bevoegde diensten gegarandeerd worden. Een onverwachte 
elektriciteitspanne is quasi uitgesloten aangezien de elektriciteit (in geval van cogeneratie) 
op de site zelf zal geproduceerd worden en er back-up is van het net. De veiligheid wordt 
verder ook bewaakt doordat omheen het terrein een omheining komt met toegangspoorten, 
die het mogelijk maken de voetgangersstromen te beheren bij belangrijke 
voetbalwedstrijden en andere grote evenementen. Figuur 25 toont de ligging van de 
omheining en de toegangen voor het geval van een bekermatch, waarbij twee groepen 
supporters gescheiden moeten beheerd worden. 

In tijden met verhoogde terreurdreiging kunnen op de site bijkomende veiligheidsmaat-
regelen genomen worden. Zo is het tijdens UEFA-wedstrijden niet toegestaan om wagens te 
parkeren ter hoogte van de parking onder het multifunctioneel complex. Deze maatregel kan 
eenvoudigweg doorgetrokken worden naar andere evenementen. Ook is het mogelijk om 
voorafgaand aan een wedstrijd de gebouwen te controleren met speurhonden. 

8.10.4.2.3 Gezondheid 

Op het vlak van gezondheid ten aanzien van de luchtkwaliteit dient vooral rekening 
gehouden te worden met de emissies van de verkeersstromen veroorzaakt door het project 
(NO2, PM10 en PM2,5). De jaargemiddelde impact van het verkeer gegenereerd door het 
project verschilt naargelang het ontsluitingsalternatief.  

M.b.t. gezondheidseffecten gelinkt aan verkeer: 

Voor het basisalternatief wordt nauwelijks of geen verschil berekend t.h.v. de 
wegsegmenten met bebouwing in vergelijking met de referentie situatie. Enkel langsheen de 
Houba De Strooperlaan wordt een aantoonbaar beperkt negatief effect berekend ten aanzien 
van de jaargemiddelde NO2 impact (score -1 tot 0).  

Globaal gezien is er bij het ontsluitingsalternatief 1 sprake van een positief effect (score +1). 
Dit positief effect wordt niet veroorzaakt door het project op zich maar louter door een 
gewijzigde ontsluiting. 

Bij ontsluitingsalternatief 2 wordt voor een beperkt aantal segmenten (Panoramastraat en 
J.Bogemansstraat) een belangrijk tot beperkt negatief effect berekend, maar voor andere 
segmenten (bv. Magnolialaan) wordt dan weer een belangrijk positief effect berekend (score 
-2 tot +2).  

M.b.t. gezondheidseffecten gelinkt aan stookinstallaties: 

Er wordt geen gezondheidsimpact verwacht van de verwarmingsemissies bij het gebruik van 
klassieke stookinstallaties (score 0).  

Bij de uitvoeringsvarianten met gebruik van WKK’s voor de warmte- en 
elektriciteitsvoorziening (gasturbine of gasmotoren) dient bij de exploitatiefase met een 
beperkt negatieve gezondheidsimpact rekening gehouden te worden in de omgeving van de 
inplantingsplaats van de WKK installaties, door de emissies van formaldehyde (score -1). 

Voor wat betreft de impact van geluid op gezondheid, wordt net zoals voor de 
referentiesituatie, ook voor de geplande situatie verwacht dat de WGO-richtwaarde nergens 
binnen het studiegebied wordt gehaald. Er wordt ten gevolge van verkeersgeneratie door 
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het project een verwaarloosbare of beperkte toe- of afname van het geluidsniveau verwacht 
(score -1/0/+1). De toename van het geluidsniveau in de omgeving ten gevolge van de 
evenementen is wel meer uitgesproken. Gezien deze evenementen zich slechts tijdelijk en 
een relatief beperkt aantal keer per jaar voordoen, worden echter geen significante 
gezondheidseffecten verwacht (score 0).  

De meest aanzienlijke impact is te verwachten bij de ingebruikname van een WKK in de 
noordoostelijke hoek van het terrein. Deze installatie kan, gezien zijn ligging op korte 
afstand van de huizen aan de Gentsestraat, en in afwezigheid van doorgedreven 
maatregelen om de hinder te beperken, aanleiding geven tot aanzienlijke en nagenoeg 
continue geluidshinder voor de bewoners, waardoor gezondheidseffecten niet zijn 
uitgesloten (score -2/-1). 

Er bestaat geen gevaar voor groei van Legionella pneumophila in het warmwaternetwerk 
of verspreiding ervan via de koeltorens (score 0). De waterkwaliteit van de circuits zal 
worden gecontroleerd door een controlepakket (vb BCP 2C) dat automatisch en 
tijdsgebaseerd chemicaliën (biociden) in het watercirculatiesysteem doseert om bacteriegroei 
(waaronder groei van Legionella) tegen te gaan. 

8.10.4.3 Besluit 

Samenvattend kunnen met betrekking tot de aspecten hinder, veiligheid en gezondheid 
binnen de discipline Mens de volgende scores gegeven worden: 

Tabel 302 Overzicht van de effecten op Mens – Hinder, Veiligheid en Gezondheid tijdens de 
aanlegfase en de exploitatiefase – zonder milderende maatregelen 

 AANLEGFASE EXPLOITATIEFASE 

Hinder   

Verkeershinder 0 0/-2 

Geluidshinder 0/-1 (vrachtwagentransport) 

-1/-2 (UA2 betoncentrale) 

-1/+1 (verkeer) 

-2/-3 (evenementen) 

0 (klassieke stookinstallatie) 

-2/-1 (energiecentrale) 

Stofvorming lokaal -1/-2 Nvt  

Ruimtelijke hinder -2 -3 

Veiligheid   

Werfveiligheid 0 Nvt  

Verkeersveiligheid  0 -1/+1 

Veiligheidsbeleving -2 +2 

Risico-installaties 0 0 

Gezondheid   

Gezondheidsimpact geluid 0 -1/0/+1 (verkeer) 

0 (evenementen) 

-2 (energiecentrale) 

Gezondheidsimpact luchtkwaliteit 0 -2/+2 (verkeer) 

0 (klassieke stookinstallatie) 

-2/-1 (energiecentrale) 

Legionella Nvt 0 

Tijdens de aanlegfase is de grootse hinder te verwachten van de betoncentrale. Tijdens de 
exploitatiefase is de WKK-installatie verantwoordelijk voor slechte scores zowel op het vlak 
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van hinder als van gezondheid. Ook de organisatie van voetbalwedstrijden en concerten 
scoort slecht op het vlak van (vooral geluids)hinder.  

Bij toepassing van de milderende maatregelen opgenomen in de disciplines Mens-Ruimtelijke 
aspecten, Lucht en Geluid en Trillingen, kunnen deze scores herleid worden tot de volgende 
waarden (rood: wijzigingen t.o.v. situatie zonder milderende maatregelen). De milderende 
maatregelen vanuit desbetreffende disciplines worden verder in paragraaf 8.10.5 nogmaals 
toegelicht. 

Tabel 303 Overzicht van de effecten op Mens – Hinder, Veiligheid en Gezondheid tijdens de 
aanlegfase en de exploitatiefase – met milderende maatregelen 

 AANLEGFASE EXPLOITATIEFASE 

Hinder   

Verkeershinder 0 0/-2 

Geluidshinder 0 (vrachtwagentranssport) 

0 (betoncentrale) 

-1/0/+1 (verkeer) 

0/-1 (wedstrijd/evenementen) 

0 (indien klassieke stookinstallatie) 

0 (energiecentrale) 

Stofvorming -1 Nvt  

Ruimtelijke hinder 0/-1 -1 

Veiligheid   

Werfveiligheid 0 Nvt  

Verkeersveiligheid  0 0/+1 

Veiligheidsbeleving -1 +2 

Risico-installaties 0 0 

Gezondheid   

Gezondheidsimpact geluid 0 -1/0/+1 (verkeer) 

-1 (evenementen) 

0 (energiecentrale) 

Gezondheidsimpact luchtkwaliteit 0 -1/+2 (verkeer) 

0 (indien klassieke stookinstallatie) 

0 (energiecentrale) 

Legionella Nvt 0 

 

8.10.5 Milderende maatregelen 

Voor deze discipline worden de milderende maatregelen overgenomen uit de disciplines 
Mens-Mobiliteit, Mens-Ruimtelijke aspecten, Lucht en Geluid en Trillingen. 
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9. HET PROJECT IN RELATIE TOT KLIMAATVERANDERING 

9.1 Relevante effecten van het project op het klimaat 

Het project op zich heeft uiteraard geen meetbare invloed op het mondiale klimaat. Wel is 
het zo dat elk nieuw project onvermijdelijk nieuwe emissies van broeikasgassen met zich 
meebrengt en, onder meer in het licht van de Europese 20/20/20 doelstellingen, is het 
daarbij zaak zoveel mogelijk aandacht te hebben voor het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en een zo hoog mogelijke energie-efficiëntie. Uiteraard zal daarbij minimaal 
rekening gehouden worden met de geldende normen voor energie-efficiëntie.  

M.b.t. de CO2 emissies kan onderscheid gemaakt worden tussen de emissies gebonden aan 
enerzijds gebouwenverwarming en anderzijds verkeer.  

Bij de verwarmingsemissies zijn de absolute CO2 emissies uiteraard het hoogst bij de 
WKK variant, gezien hierbij ook een aanzienlijk aandeel elektriciteit geproduceerd wordt. 
Wordt hierbij vergeleken met elektriciteitsproductie door klassieke centrales gestookt met 
fossiele brandstoffen dan kan de relatieve CO2 productie bij de WKK variant toch als lager 
beschouwd worden. T.o.v. elektriciteitsproductie op basis van kernenergie, of bij gebruik van 
CO2-vriendelijke productietechnieken (hernieuwbare energie) treedt wel een hogere relatieve 
CO2 productie op. 

De relatieve CO2 emissies te wijten aan gebouwverwarming kunnen als beperkt aanzien 
worden. In de mate dat warmte gerecupereerd wordt en/of gebruik gemaakt zou worden 
van warmte-koude opslag, neemt de CO2 emissie af tegenover een oplossing met enkel gas 
als energiebron. 

De CO2 emissies gebonden aan het verkeer kunnen eveneens als relatief beperkt aanzien 
worden. Tabel 304 geeft de voornaamste resultaten weer.  

Tabel 304 Overzicht van de relatieve CO2 emissies door verkeer in de onmiddellijke omgeving van 
het projectgebied, bij verschillende alternatieven  

Ontsluitings-
alternatief 

Basis  Basis  OA-1  OA-2  Basis  Basis 

Referentie  Referentie-
situatie 1 

 2020 

project 2020  project 2020  project 2020  Referentie-
situatie 2 

project bij 
referentie-
situatie 2 

  % tov ref 1 
2020 

% tov ref 1 
2020 

% tov ref 1 
2020 

% tov ref 1 
2020 

% tov ref 1 
2020 

% tov ref 1 
2020 

Index CO2  100  102  95  101  104  106 

Wat betreft het verkeer aanwezig in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied wordt 
slechts een toename met 2% verwacht door het project, in vergelijking met de 
referentiesituatie. Wordt rekening gehouden met het feit dat bij dit project de actuele CO2 
emissies door verplaatsingen naar het huidige stadion van Anderlecht wegvallen, zal de 
werkelijke toename wel nog geringer zijn. Bij Ontsluitingsalternatief 1 neemt de CO2 emissie 
voor het gebied in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied zelfs af. Bij 
Ontsluitingsalternatief 2 is de toename beperkt tot 1%.  

Van het project wordt dan ook geen relevante impact op het klimaat verwacht. Merk op dat 
de effecten van de autonome ontwikkelingen die aanleiding geven tot referentiesituatie 2 
aanzienlijker zijn dan die van het Eurostadiumproject. 
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9.2 Wijze waarop het project rekening houdt met klimaatwijzigingen 

De voornaamste effecten die voor Vlaanderen te verwachten zijn op het vlak van 
klimaatverandering zijn respectievelijk het stijgen van de temperaturen, het ontstaan van 
wateroverlast door hogere piekneerslag en verdroging als gevolg van lagere totale neerslag, 
vooral in de zomer. 

Op het vlak van temperatuurstijging en het bijhorende urban heat island effect kan 
verwacht worden dat het project een milderende impact zal hebben. Een grotendeels kale 
en onbegroeide vlakte wordt immers omgezet tot een nieuwe ontwikkeling die voor bijna 
een derde bestaat uit een park met waterpartijen. Door verdamping en beschaduwing zal 
het park zorgen voor een lokale verkoeling; deze verkoeling kan in goede omstandigheden 
voelbaar zijn tot een honderdtal meter in de omgeving van het park. 

Het verhogen van de piekneerslag wordt in het project op een efficiënte wijze 
opgevangen. De site zelf ligt op een plateau tussen twee valleien en is dus niet gevoelig 
voor overstromingen; afstromend water van de site kan eventueel wel bijdragen tot 
overstromingen in de valleien. In de huidige situatie wordt naar schatting een 30% van de 
jaarlijkse neerslag afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem. In de toekomst wordt de 
volledige neerslaghoeveelheid hetzij hergebruikt hetzij geïnfiltreerd; rechtstreekse afvoer 
naar de riolering is geëlimineerd.  

Het hemelwater afkomstig van de groendaken en verharde oppervlakten wordt integraal 
geïnfiltreerd. Neerslagintensiteit, buffervolume en infiltratiecapaciteit worden op elkaar 
afgestemd. Hierbij wordt iteratief gebruik gemaakt van de BCE-rekentool, die het mogelijk 
maakt rekening te houden met de neerslagreeksen voor middel, hoog en zomer-hoog 
klimaatscenario’s en de gevolgen van de klimaatverandering dus mee in rekening te 
brengen. 

Het hemelwater afkomstig van de daken zal gebufferd en vervolgens hergebruikt worden. 
De volumes van de voorziene buffers gaan uit van de bepalingen van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater. Deze verordening houdt reeds rekening met 
een zekere toename in de neerslagintensiteiten, en gaat uit van een bui met een 
terugkeerperiode van 20 jaar. In het kader van het detailontwerp zal het volume van de 
buffers nauwkeuriger begroot worden, op basis van de te verwachten neerslaghoeveel-
heden, de dakoppervlaktes en de waterbehoeften. Als bij uitzonderlijke gebeurtenissen het 
volume van de buffers toch ontoereikend zou zijn dan wordt het teveel aan water niet 
afgevoerd naar het rioleringssysteem, maar naar de infiltratievoorziening. De druk van de 
site op het oppervlaktewaterregime wordt dus nagenoeg volledig geëlimineerd. 

Ook op (toekomstige) droogteverschijnselen heeft het project een positieve invloed. Het 
project voorziet immers in de kunstmatige infiltratie van hemelwater naar de Wemmel-Lede 
aquifer, die ter hoogte van de site is afgedekt door een kleiige laag en er dus slechts in 
geringe mate rechtstreeks wordt gevoed door hemelwater. In de toekomst zal jaarlijks bijna 
80.000 m³ water worden afgeleid naar de Wemmel-Lede aquifer, wat bij toenemende 
droogte zal bijdragen tot het stabiliseren van de stijghoogten in die watervoerende laag. 

Uit bovenstaande beschouwingen blijkt duidelijk dat het project niet alleen geen negatieve 
effecten zal ondervinden van de klimaatverandering, maar bovendien zal bijdragen aan het 
milderen van die effecten voor de omringende gebieden. 
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10. GEWESTGRENS‐ EN GRENSOVERSCHRIJDENDE 
MILIEUEFFECTEN  

Het Verdrag van 25 februari 1991 inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend 
verband (BS 31 december 1999, het “Verdrag van Espoo”) beoogt milieueffectrapportage 
van projecten met grensoverschrijdende effecten. Voorts kan in dit kader worden gewezen 
op het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juli 1994 betreffende de uitwisseling van informatie 
over projecten met gewestgrensoverschrijdende milieueffecten (BS 11 augustus 1994), de 
Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 van de Raad betreffende de milieu-effectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten (Pb.L. 5 juli 1985, 175) en artikel 4.3.4 van 
het DABM. Deze laatste bepaling voorziet dat indien een project aanzienlijke effecten kan 
hebben voor mens of milieu in de andere Lidstaten van de Europese Unie en/of in 
verdragspartijen bij het Verdrag van Espoo en/of in andere gewesten, de dienst Mer de 
volgende zaken over dient te maken aan de betrokken Lidstaten, verdragspartijen of 
gewesten: (i) een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving, (ii) een beschrijving van 
de rapportageprocedure die op het voorgenomen project van toepassing is en (iii) een 
aanduiding van de vergunningsplicht waaraan het voorgenomen project onderworpen is en 
een beschrijving van het doel ervan alsook van de toepasselijke vergunningsprocedure(s).  

Doordat het projectgebied grenst aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) zijn 
grensoverschrijdende effecten onvermijdelijk.  

Mobiliteit 

Over het algemeen kan een verbetering van de toestand op het grondgebied van het BHG 
verwacht worden. Wildparkeren en sluipverkeer zullen immers afnemen door het feit dat de 
parking enkel nog toegankelijk is vanaf de R0 en door de verdere (autonome) uitbouw van 
het openbaar vervoer naar de site. Ook tijdens de aanlegfase zal al het werfverkeer verlopen 
via een rechtstreekse aansluiting op de R0, zodat er in principe geen verkeershinder van de 
werf hoeft verwacht te worden op het onderliggende wegennet. 

Berekeningen hebben aangetoond dat in een normale dagexploitatie van de site de 
verkeersafwikkeling op de nabijgelegen kruispunten binnen het BHG (Houba de 
Strooperlaan-Magnolialaan en Romeinse Steenweg-Magnolialaan) niet significant wijzigt 
tegenover de referentiesituatie. Hetzelfde geldt bij een voetbalwedstrijd, al dan niet in 
combinatie met een concert in Paleis 12 of met een middelgrote beurs in de Heizelpaleizen. 

Lucht 

Zoals gezegd zal het werfverkeer hoofdzakelijk gebruik maken van het hoofdwegennet, 
zodat op het secundaire net in het BHG geen bijkomende emissies zullen gegenereerd 
worden tijdens de werffase. In de mate dat het werfverkeer toch gebruik zou maken van 
wegen in het BHG (bv. bij de aanvoer van beton, of de afvoer van grond naar het Kanaal 
Brussel-Schelde om transport over de waterweg mogelijk te maken) zijn er hooguit beperkte 
effecten te verwachten op de jaargemiddelde luchtkwaliteit langs de gebruikte wegen. Deze 
effecten hebben vnl. betrekking op NO2, UFP/EC). Uiteraard kunnen bijkomende emissies op 
de werf zelf en in de onmiddellijke omgeving ervan door dispersie (tijdelijk) wel een invloed 
hebben op de luchtkwaliteit in het BHG. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor de stofemissies die 
onvermijdelijk gepaard gaan met een werf van deze omvang. 
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Rekening houdend met de voorgestelde milderende maatregelen en met de nieuwe 
wettelijke bepalingen ter beperking van de stofemissies bij bouwactiviteiten die op 1/1/2017 
in Vlaanderen van kracht wordt, kunnen de emissies/effecten geminimaliseerd worden. 

In de exploitatiefase is er in het BHG slechts een geringe impact op de luchtkwaliteit van het 
autoverkeer van en naar de site te verwachten, in vergelijking met de referentiesituatie. , 
Enkel t.h.v. de aansluiting van het op- en afrittencomplex met de Romeinse Steenweg treedt 
een belangrijk negatief effect op, mede veroorzaakt door de aanwezigheid van 
tunnelmonden in de onmiddellijke omgeving. Bij het onsluitingsalternatief 2 verdwijnt deze 
belangrijke negatieve impact. Ook door milderende maatregelen t.h.v. de tunnelmonden kan 
de impact op deze locatie extra gemilderd worden.  

De gevolgen van de emissies van de parkeergarage op de luchtkwaliteit in het BHG zijn 
verwaarloosbaar als de emissies op voldoende grote hoogte gebeuren, ook al omdat de 
overwegende windrichting (ZW) gunstig is ten aanzien van de ligging van de site tegenover 
het BHG.  

De emissies van de WKK geven evenmin aanleiding tot verslechtering van de luchtkwaliteit 
in het BHG. Enkel bij het optreden van zeer slechte dispersie omstandigheden, gekoppeld 
met een windrichting gaande van de installaties naar het BHG, is een beperkt tijdelijk effect 
inzake NO2 t.h.v. het grensgebied met het BHG niet uit te sluiten. Bij gebruik van 
gasmotoren als WKK is hierbij ook een beperkt tijdelijk effect inzake formaldehyde mogelijk. 
Door de voorgestelde milderende maatregelen kan nog extra mildering gerealiseerd worden. 

Van de dieselaggregaten wordt op het BHG geen impact verwacht. 

De impact van het verkeer op de jaargemiddelde luchtkwaliteit is vooral het gevolg van de 
dagelijkse activiteiten op de site, en niet van de grote evenementen. Aangezien de 
verkeerseffecten zich vooral op het hoofdwegennet en ter hoogte van de op- en afritten 
afspelen zullen zich ook daar de eventuele effecten op de luchtkwaliteit optreden. Deze 
zones zijn buiten het BHG gelegen zodat daar in een gemiddelde situatie geen negatieve 
impact ontstaat. Uiteraard hangt dit mee af van de overwegende windrichting. Enkel 
langsheen de Houba De Strooperlaan wordt een aantoonbaar beperkt negatief effect 
berekend ten aanzien van de jaargemiddelde NO2 impact. Op dat wegsegment dient dan ook 
bijkomend rekening gehouden te worden met een beperkt negatieve impact inzake 
UFP/EC/roet. 

Op dagen met grote evenementen zal het effect uiteraard groter zijn dan de jaargemiddelde 
impact. Dit tijdelijke effect zal mee bepaald worden door de meteo omstandigheden op die 
ogenblikken.  

Bij ontsluitingsalternatief 2 (supprimeren van op- en afritten van het complex Romeinse 
Steenweg naar het lokale wegennet) wordt ter hoogte van de Magnolialaan zelfs een 
aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit vastgesteld. 

Geluid 

De locatie van een eventuele tijdelijke betoncentrale bevindt zich op ongeveer 670 meter 
van de dichtstbijzijnde woning in het BHG. Deze woningen zullen geen geluidshinder 
ondervinden van de centrale, temeer daar de nodige maatregelen zullen genomen worden 
om de geluidshinder ter hoogte van de (veel dichter gelegen) woningen in het Vlaams 
Gewest te beperken. De afstand tot de energiecentrale is van dezelfde orde van grootte. 
Ook hier biedt het feit dat maatregelen zullen genomen worden om er voor te zorgen dat de 



 

Tractebel  Gewestgrens- en grensoverschrijdende milieueffecten 729 

geluidsimpact ter hoogte van de huizen in het Vlaams Gewest beneden de Vlarem-normen 
blijft de garantie dat in het Brussels Gewest niet voor geluidsoverlast van deze centrale moet 
gevreesd worden. 

Voor wat betreft het geluidseffect van het bestemmingsverkeer zijn er geluidsafnames van 1 
tot 3 dB(A) te verwachten aan de eerstelijnsbebouwing van de Romeinse Steenweg gelegen 
tussen de Expo Hallen en de Magnolialaan, en de bebouwing langsheen de Magnolialaan. Dit 
voor alle berekeningsvarianten (zowel de exploitatiescenario’s als de 
ontsluitingsalternatieven). Voor ontsluitingsalternatief 2 is voor de bebouwing langsheen de 
Magnolialaan eveneens een geluidsafname te verwachten gaande van 1 tot 3 dB(A). 
Daarnaast is voor dit ontsluitingsalternatief echter ook een geluidstoename te verwachten 
van 1 tot 2 dB(A) voor de woningen gelegen aan de Romeinse Steenweg ten westen van de 
kruising met de Magnolialaan. De interventiedrempels conform het Brussels gewest van 68 
dB(A) (Lden niveau) en 60 dB(A) (Lnight niveau) worden hierbij overschreden met resp. 4 
dB(A) en 5 dB(A). Wel geven de geluidsberekeningen hier een lichte overschatting van de 
werkelijke Lden en Lnight geluidsbelasting. Bijkomend moet ook de opmerking gemaakt 
worden dat reeds in de huidige situatie de drempelwaarden voor wegverkeerslawaai t.h.v. 
de zuidelijk gelegen woningen aan de Romeinse Steenweg te Brussel benaderd/beperkt 
overschreden worden. 

Verder dient ook rekening gehouden te worden met het lawaai dat afkomstig is van het 
stadion, bijvoorbeeld tijdens voetbalwedstrijden of rockconcerten. Het effect is in het 
Brussels Gewest het belangrijkste ter hoogte van de woningen aan de zuidkant van de 
Romeinse Steenweg, tegenover het nieuwe stadion. Het blijkt wel dat door het gebruik van 
een geluidsabsorberend dak het mogelijk is binnen de normen te blijven. Tijdens een 
(luidruchtig) muziekevenement is een verhoging van het bestaande omgevingsgeluid met 3 
tot 6 dB(A) er echter niet uit te sluiten, zelfs als de beschreven geluidsreducerende 
maatregelen voorzien worden. Ook kleinere (maar luidruchtige) muziekevenementen in het 
horecagedeelte of de rondgang van het (zuidelijk deel van) het multifunctioneel complex 
kunnen aanleiding geven tot normoverschrijdingen ter hoogte van de dichtstbijzijnde 
woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij een evenement met muziekgeluid tot 
100 dB(A) in de inrichting zullen voor de woningen aan de Romeinse Steenweg ten zuiden 
van het complex (woningen Brussels Gewest) de grenswaarden van 48 dB(A), 42 dB(A) en 
36 dB(A) (van toepassing voor resp. de dag-, avond- en nachtperiode) overschreden worden 
als niet voldoende akoestische maatregelen getroffen worden.  

Water 

In de toekomst zal het grootste deel van het afvalwater van de site geloosd worden op het 
gemengde rioleringssysteem gelegen in het BHG, langs de Romeinse Steenweg. Zowel de 
capaciteit van dit rioleringsstelsel als dat van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(Brussel Noord) is echter ruim voldoende, zoals bevestigd door Vivaqua. Hemelwater zal 
volledig op de site zelf verwerkt worden. Hiervan is dus geen impact te verwachten op het 
grondgebied van het BHG.  

Ruimte en landschap 

De schaal van de nieuwe gebouwen op de site sluit aan bij de monumentaliteit van de 
Heizelpaleizen en is ook compatibel met de afmetingen van de site. Ruimtelijk en visueel 
ontstaat er dus geen breuk in de relatie tussen het project en het aangrenzende gebied in 
het BHG. Dat neemt niet weg dat de wijziging in landschappelijke en ruimtelijke beleving 
voor de bewoners van het BHG in de onmiddelijke omgeving van de site aanzienlijk zal zijn; 
deze wijziging hoeft echter niet per se negatief te zijn. De kenmerkende architectuur en het 



730   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

creëren van een park zullen door veel bewoners positief gepercipieerd worden. Daar staat 
wel tegenover dat door de hoogte van de gebouwen een zekere mate van inkijk in de 
wooneenheden langs de Romeinse Steenweg moeilijk te vermijden is. Van de verschillende 
onderdelen van het project is de parkbrug (ontsluitingsalternatief) het dichtst bij de 
woningen gelegen. Als dit alternatief wordt gerealiseerd is dan ook bijzondere aandacht 
nodig voor de ruimtelijke integratie ervan. 

Gezondheid 

In het BHG worden geen gezondheidseffecten verwacht ten gevolge van 
verkeersleefbaarheid of verkeersveiligheid (zie eerder onder Mobiliteit). 

Voor wat betreft de gezondheidseffecten door wijziging in jaargemiddelde luchtkwaliteit ten 
gevolge van de emissies door het werfverkeer worden geen effecten verwacht gezien het 
tijdelijke karakter van deze werkzaamheden. Tijdens de exploitatiefase situeert de (geringe) 
impact op de gezondheid ten gevolge van verkeersemissies zich voornamelijk ter hoogte van 
het Vlaams Gewest. Effecten voor de inwoners van het BHG zijn hoogstens beperkt 
langsheen de Houba De Stroperlaan. Voor ontsluitingsalternatief 2 worden positieve 
gezondheidseffecten verwacht ter hoogte van de Magnolialaan. 

Andere emissies, ten gevolge van de WKK of dieselaggregaten, leiden in de exploitatiefase 
niet tot gezondheidseffecten voor inwoners van het BHG.  

Gezondheidseffecten door van wijzigingen in het geluidsklimaat worden voor het BHG enkel 
verwacht ten gevolge van bestemmingsverkeer, waarbij er een positief effect te verwacht is 
aan de eerstelijnsbebouwing van de Romeinse Steenweg tussen de Expo Hallen en de 
Magnolialaan en langsheen de Magnolialaan. Voor de woningen gelegen aan de Romeinse 
Steenweg ten westen van de kruising met de Magnolialaan is een beperkt negatief effect te 
verwachten. 

Geluidshinder door evenementen in het stadion is van tijdelijke aard waardoor hier geen 
gezondheidseffecten aan worden gelinkt. 

 

 



 

Tractebel  Integratie en eindsynthese 731 

11. INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE  

11.1 Effecten tijdens de aanlegfase 

11.1.1 Mobiliteit 

Voor de discipline Mobiliteit zijn de effecten tijdens de aanlegfase grotendeels 
verwaarloosbaar. Tijdens de werffase zal de ontsluiting van Parking C voor autoverkeer naar 
de R0 steeds gevrijwaard blijven. Aangezien de volledige afwikkeling van werfverkeer op het 
eigen terrein verloopt, zal er ook geen impact zijn op de ontsluiting van de omgeving voor 
fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Wel is er voor voetgangers mogelijk een beperkt 
negatief effect voor de relatie tussen Parking C en de Heizelpaleizen, door een langere 
loopafstand en/of verminderde kwaliteit van de infrastructuur tijdens de werken.  

Het parkeeraanbod tijdens de werken zal logischerwijze kleiner zijn dan in de huidige en 
toekomstige situatie. Met PEB werd overeengekomen minstens een capaciteit van 4000 
plaatsen te voorzien. Deze capaciteit volstaat voor een middelgrote expo, een 
voetbalwedstrijd of een concert. Tijdens de grote expo’s (Batibouw en Autosalon) wordt 
door PEB een parkeeraanbod van minimum 7000 plaatsen gevraagd. De werfplanning zoals 
vandaag voorzien houdt hiermee rekening.  

Bij uitvoeringsalternatief 1 (afvoer van alle grond binnen een beperkte periode) wordt een 
toename verwacht van ongeveer 3% à 5% van de personenauto-equivalenten op de 
parallelweg van de R0 ter hoogte van de site (buitenring) tijdens de restdag (tussen beide 
spitsen) en 2% à 3% van het verkeer tijdens de avond. Deze impact wordt als 
verwaarloosbaar beschouwd, ook al kan er wel een voelbaar effect zijn op dagen met hoge 
achtergrondintensiteiten. 

Bij uitvoeringsalternatief 2 wordt uitgegaan van een betoncentrale op de site zelf. Hierdoor 
neemt het aantal benodigde transporten naar de site af. Dit uitvoeringsalternatief heeft dus 
op het vlak van mobiliteit nog een (iets) beperktere impact dan het basisalternatief en 
uitvoeringsalternatief 1. 

11.1.2 Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit tijdens de aanlegfase kan beïnvloed worden zowel door het werftransport, 
als door de activiteiten op het terrein.  

Langsheen de werfwegen en in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied kan een 
beperkt negatief tot negatief effect verwacht worden. Op iets verdere afstand neemt de 
impact snel af. Op dagen dat er aanzienlijk meer werfverkeer is dan gemiddeld kan de 
impact (tijdelijk) wel aanzienlijk zijn, zeker bij voor dispersie ongunstige 
weersomstandigheden.  

In de situatie waarbij een tijdelijke betoncentrale wordt gebouwd op de site zijn de effecten 
op de luchtkwaliteit niet fundamenteel verschillend van die waarbij dat niet het geval is. 
Door het voorzien van een geluidswal bij een tijdelijke betoncentrale wordt ook de impact 
van stof beperkt. 
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Ook de wijziging van de wetgeving ten aanzien van bouwactiviteiten die op 1/1/2017 van 
kracht wordt zorgt voor een afname van de stofemissies en stofimpact243. 

11.1.3 Geluid en trillingen 

De geluidshinder tijdens deze aanlegwerkzaamheden zal afhankelijk zijn van het type en 
aantal van de gebruikte werktuigen. De hinder veroorzaakt door de aan- en afvoer van 
materiaal en grond is verwaarloosbaar vermits de weg rechtsreeks ontsloten wordt via de 
R0. Enkel indien er ook ‘s nachts veel transport zou plaatsvinden en/of indien aan- en afvoer 
gelijktijdig zouden verlopen kan er plaatselijk een beperkt negatief effect verwacht worden. 
De meeste impact is, in afwezigheid van milderende maatregelen, te verwachten van de 
inzet van een tijdelijke betoncentrale. De impact ter hoogte van de woningen in de 
Gentsestraat zal beperkt negatief tot negatief zijn als geen milderende maatregelen worden 
genomen. 

11.1.4 Mens- ruimtelijke aspecten 

Tijdens de aanlegfase wijzigt het functioneel ruimtegebruik in fases. De fasering is 
afgestemd op een zo optimaal mogelijk gebruik van de resterende parkeerruimte en van de 
reeds aangelegde parking. Daarbij zal er heel wat activiteit zijn op de site. De 
gebruikskwaliteit zal negatief beïnvloed worden. De ruimtelijke hinder door de 
werkzaamheden voor de omwonenden heeft voornamelijk betrekking op visuele hinder, 
inkijk en uitzicht over de werf, … . Er kan wel heel wat hinder zijn door zoekend 
parkeerverkeer, en/of gewijzigde looproutes van bezoekers die overlastrisico’s met zich 
kunnen meebrengen. Het gebruikscomfort zal voor de gebruikers van de parking negatief 
beïnvloed worden. De ruimtebeleving zal mogelijk ook negatief beïnvloed worden door 
tijdelijk afgeschermde looproutes door een werf, minder visuele interactie met andere 
gebruikers… . Samengevat is de impact tijdens de aanlegfase voor de meeste effecten 
beperkt negatief of negatief. Dit is eigen aan een werffase. 

11.1.5 Bodem 

In het kader van het project moeten meerdere honderdduizend kubieke meters grond 
afgevoerd worden; dit effect wordt als negatief beoordeeld.  

Voor zover de van toepassing zijnde regels van VLAREMA en VLAREBO worden gevolgd 
wordt geen impact op de bodemkwaliteit verwacht. Gezien de vastgestelde afwezigheid van 
asbest in de bodem, worden risico’s inzake verspreiding van of blootstelling aan asbest als 
onbestaand beschouwd.  

11.1.6 Water  

Tijdens de aanlegfase worden geen betekenisvolle effecten op het watersysteem verwacht. 
Alle grondwerken en uitgravingen gebeuren boven het niveau van de watertafel. Wel dient 
te allen tijde een systeem te worden voorzien dat er voor zorgt dat piekneerslag op de site 
zich niet vertaalt in piekafstroming naar riolering of oppervlaktewater. Dit kan bijvoorbeeld 
door het voorzien van tijdelijke oppervlaktewaterbuffers en/of het zo vroeg mogelijk 
implementeren en operationeel maken van de definitieve buffer- en infiltratiesystemen. 

                                                
243  Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo 

laag mogelijk te houden en daarvoor de nodige maatregelen te nemen. 
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11.1.7 Fauna en Flora 

De projectsite bestaat vandaag voor het grootste deel uit een biologisch minder waardevol 
parkeerterrein. Aan de noordwestelijke zijde van het terrein overlapt de rand van het 
projectgebied met soortenrijk permanent cultuurgrasland; als dit permanent wordt 
aangesneden wordt door de initiatiefnemer compensatie voorzien. Op het parkeerterrein 
bevinden zich momenteel ook enkele zomereiken. Deze zullen (grotendeels) verdwijnen. Het 
effect van ruimtebeslag wordt beperkt negatief effect ingeschat.  

Het effect van een hogere stikstofdepositie en bodemverzuring als gevolg van de emissies 
van het werfverkeer is verwaarloosbaar.  

11.1.8 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Het projectgebied wordt momenteel al gekenmerkt als een landschappelijke eenheid, die bij 
uitvoering van het project een nieuwe invulling krijgt. Er worden geen bestaande relaties 
tussen landschappelijke eenheden (noch geomorfologisch, landschapsecologisch of 
functioneel) versneden. Op het vlak van structuur- en relatiewijzigingen is er dus geen 
effect, noch positief noch negatief. 

Het project veroorzaakt geen direct of indirect verlies aan erfgoedwaarden, noch op het vlak 
van cultuurhistorie, noch op het vlak van bouwkundig erfgoed. Wel is er een mogelijke 
impact op niet-gekend archeologisch erfgoed, wat beschouwd wordt als een aanzienlijk 
negatief effect.  

11.1.9 Mens: aspecten hinder, veiligheid en gezondheid 

Tijdens de aanlegfase kan hinder optreden als gevolg van geluid, verkeer, opwaaiend stof, 
… Deze hindereffecten zijn typisch voor elke grote werf en kunnen moeilijk voorkomen 
worden. Wel kunnen ze in de tijd beperkt worden door de werken op een zo kort mogelijke 
tijd uit te voeren. 

Op de aansluitingen met de R0 kan (verkeers)hinder ontstaan. Een goed uitgewerkt minder-
hinderprogramma moet in staat zijn dit tot een aanvaardbaar minimum te herleiden.  

Geluidshinder tijdens de aanlegfase wordt veroorzaakt door vrachtwagentransport voor 
zowel het aanleveren van materialen als de afvoer van grond. Het gebruik van een tijdelijke 
betoncentrale kan bijkomende geluidshinder veroorzaken ter hoogte van de woningen 
gelegen aan de Gentsestraat. Deze hinder blijft lokaal en tijdelijk van aard, en bij toepassen 
van milderende maatregelen vanuit de discipline Geluid en Trillingen zal de hinder significant 
worden gereduceerd. 

In de aanlegfase wordt tevens stofvorming verwacht, maar deze blijft lokaal en tijdelijk van 
aard. 

Voor wat betreft de ruimtelijke hinderaspecten wordt er geen directe schaduwhinder 
verwacht.  

Veiligheid tijdens de werf heeft meerdere aspecten. Enerzijds is er het gevaar dat niet-
bevoegde personen lopen als ze buiten de werkuren zich op de werf wagen. In principe is dit 
risico zo goed als uitgesloten door de voorziene afsluiting van de werf en de maatregelen 
(o.m. camerabewaking) die genomen worden om indringen tegen te gaan.  
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Een ander aspect heeft te maken met de verkeersveiligheid. Ter hoogte van de op- en 
afritten naar de R0 kunnen eventueel gevaarlijke situaties ontstaan als zwaar geladen en 
traag rijdende vrachtwagens moeten in- of uitvoegen. Een aangepaste signalisatie en 
duidelijke instructies voor de chauffeurs moet in staat zijn dit in goede banen te leiden. 

De wijziging van de site tijdens de aanlegfase naar een onoverzichtelijke ruimte die steeds in 
verandering is leidt tot een verminderd sociaal veiligheidsgevoel. Milderende maatregelen 
vanuit de discipline Mens-Ruimtelijke aspecten worden aanbevolen. 

Het is niet te verwachten dat de hier boven beschreven hinder ook aanleiding geeft tot 
belangrijke en blijvende gezondheidsklachten, gezien het tijdelijke karakter van de 
aanlegfase. 

11.1.10 Synthese van de effecten tijdens de aanlegfase 

De effecten op mobiliteit tijdens de aanlegfase zijn verwaarloosbaar. Wel is er voor 
voetgangers mogelijk een beperkt negatief effect voor de relatie tussen Parking C en de 
Heizelpaleizen, door een langere loopafstand en/of verminderde kwaliteit van de 
infrastructuur tijdens de werken 

Langsheen de werfwegen en in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied kan een 
beperkt negatief tot aanzienlijk negatief effect op de luchtkwaliteit verwacht worden. Dit zijn 
louter tijdelijke effecten welke door het nemen van maatregelen kunnen gemilderd worden. 
Op iets verdere afstand van de werfwegen en het projectgebied neemt de impact snel af. Op 
dagen dat er aanzienlijk meer werfverkeer is dan gemiddeld kan de impact (tijdelijk) wel 
aanzienlijk zijn, zeker bij voor dispersie ongunstige weersomstandigheden. 

Enkel indien er ook ‘s nachts veel transport zou plaatsvinden en/of indien aan- en afvoer 
gelijktijdig zouden verlopen, kan er plaatselijk een beperkt negatief effect van het 
werftransport op het geluidsklimaat verwacht worden. De meeste impact is, in afwezigheid 
van milderende maatregelen, te verwachten van de inzet van een tijdelijke betoncentrale.  

Op ruimtelijk vlak zal tijdens de aanlegfase de gebruikskwaliteit en de ruimtebeleving 
negatief beïnvloed worden en zal hinder ontstaan. Ook zal het gebruikscomfort voor de 
gebruikers van de parking negatief beïnvloed worden. 

Er moeten tijdens de werffase meerdere honderdduizenden kubieke meters grond afgevoerd 
worden; dit effect wordt negatief beoordeeld.  

Het effect op de discipline Fauna en Flora wordt beperkt negatief effect ingeschat, vooral als 
gevolg van de mogelijke aantasting van soortenrijk permanent cultuurgrasland aan de rand 
van het gebied (bij realisatie van ontsluitingsalternatief 1 of 2). 

De werf heeft een mogelijke impact op niet-gekend archeologisch erfgoed, wat beschouwd 
wordt als een aanzienlijk negatief effect. 

Op het vlak van hinder en veiligheid moet rekening gehouden worden met de effecten die 
eigen zijn aan gelijk welke grote werf maar voor het overige perfect beheersbaar. 
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11.2 Effecten tijdens de exploitatiefase 

11.2.1 Mobiliteit 

Globaal genomen zien we dat de effecten van de bijkomende activiteiten op de site 
(kantoren, horeca, bedrijven) duidelijk groter zijn dan de effecten van de voetbal-
gerelateerde activiteiten zelf, in vergelijking met de referentiesituatie. Dit heeft te maken 
met de aanwezigheid van het Koning Boudewijnstadion vandaag, waarvoor het autoverkeer 
vandaag reeds gebruik maakt van parking C en de toeleidende wegen244. De verplaatsing van 
deze activiteit naar Parking C heeft op zich dus enkel een beperkt positief effect op de 
verkeersstromen in de omgeving, doordat alle parkeerbewegingen nu op de site zelf 
opgevangen worden, waardoor het onderliggend wegennet minder belast wordt. De 
realisatie van het overige programma heeft wel een impact, en een beperkt negatief effect 
op de doorstroming van de wegvakken van de R0 en de verkeerswisselaar R0/A12 in beide 
spitsen. De verkeersintensiteiten op de parallelstructuur van de R0 stijgen hierbij door de 
bijkomende verkeersgeneratie van de nieuwe activiteiten die op de site worden voorzien. De 
effecten op het afwikkelingsniveau van de wegvakken is in de toekomstige situatie relatief 
beperkt in vergelijking met de referentiesituatie (bestaand voetbalstadion, maar zonder extra 
functies). De bijkomend gegenereerde verkeersintensiteiten op de knoop R0-A12 zijn relatief 
beperkt in vergelijking met de verwachte verkeersstromen in de referentiesituatie. De 
bijkomend everwachte verkeersintensiteiten vertegenwoordigen verder slechts een beperkt  
aandeel van de bestaande capaciteit ter hoogte van de verkeerswisselaar. Deze beperkte 
effecten blijven uiteraard bestaan in geval van een combinatie van dagdagelijkse functies en 
een voetbalwedstrijd. 

De voorziene parking van 10 000 plaatsen (+ 1000 plaatsen voor RSCA onder het 
multifunctioneel complex zelf245) blijkt in bijna alle situaties voldoende voor het opvangen 
van de parkeervraag.  

Enkel indien op dezelfde avond zowel een concert in Paleis 12 als een voetbalwedstrijd 
doorgaan, of bij een grote beurs gecombineerd met een grootschalig event in het stadion, 
volstaat de in eerste instantie voorziene parkingcapaciteit niet. Ook tijdens een grote beurs 
op werkdagen kan een knelpunt ontstaan. In het inrichtingsalternatief met een parking met 
12 000 autoplaatsen is de parkeercapaciteit wel steeds voldoende. 

Ook voor fietsers en voetgangers verbetert de situatie ten opzicht van de huidige. De relatie 
tussen Parking C en de site moet immers niet over de lokale wegen verlopen. Voor fietsers 
worden verschillende stallingen verspreid over de site voorzien, zodat fietsers uit 
verschillende richtingen snel hun fiets kunnen stallen zonder in conflict te komen met 
voetgangers- of autostromen.  

De ontsluiting met het openbaar vervoer vermindert beperkt ten opzichte van het huidige 
stadion, aangezien de loopafstand tot de metrohalte Heizel gevoelig toeneemt. Dit effect 
verdwijnt in referentiesituatie 3, wanneer een bijkomend aanbod tot aan het 
multifunctioneel complex zelf wordt voorzien. Het aanbod aan openbaar vervoer is wel 
steeds voldoende om de vervoersvraag op te vangen. 
                                                
244  In het Eurostadium zullen daarnaast ook nog matchen van Anderlecht plaatsvinden. Deze zijn in termen van 

verkeersgeneratie echter minder bepalend dan de matchen van de Rode Duivels. Bovendien maakt het verkeer 
naar Anderlecht in de huidige situatie ook al (deels) gebruik van de ring. 

245 Deze plaatsen zijn tijdens matchen van RSCA gereserveerd voor deze ploeg, maar kunnen in andere 
omstandigheden ook opengesteld worden voor andere gebruikers 



736   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

Indien ook NEO ontwikkeld wordt (referentiesituatie 2), zien we dat de capaciteit van de 
interne wegenis overschreden wordt. Het verkeer richting parking C moet dan door het 
verkeer van NEO weven en slaat terug tot net op de R0. Dit effect wordt als aanzienlijk 
negatief beschouwd. Door een verdere optimalisatie van de interne wegenis wordt deze 
beperking echter in grote mate opgevangen. 

Indien het openbaar vervoer rond de site verder uitgebouwd wordt (referentiesituatie 3) zal 
het aandeel autoverkeer wellicht beperkt afnemen. Er wordt immers een ambitieus 
mobiliteitsbeleid en -management met verregaande engagementen voorgesteld binnen het 
project, waardoor het gebruik van het openbaar vervoer zal worden gestimuleerd. Dit heeft 
een globaal positief effect op alle parameters. 

Er dient opgemerkt te worden dat de onderzochte verkeersstromen voor de diverse functies 
van het project werden berekend, gebruik makend van een aantal aannames en statistieken 
(oa. vervoerswijzekeuze of modal split). Er wordt benadrukt dat de evaluaties en conclusies 
berusten op deze aannames en statistieken welke onderhevig zijn aan menselijk gedrag. Dit 
menselijk gedrag (met in hoofdzaak de vervoerswijzekeuze of modal split om naar de site te 
komen) bevat dus inherent een zekere onvoorspelbaarheid (of leemte in de kennis).  Om de 
robuustheid van de studies te verzekeren werden sensitiviteitsanalyses toegepast waarbij 
het autoaandeel substantieel werdt uitgebreid (+44% autoverkeer) om de onvoorspelbaar-
heid van het menselijk gedrag te dekken. Er worden maximale stimuli voorzien aan de hand 
van een doorgedreven mobiliteitsbeleid, met sturende maatregelen op het vlak van organi-
satie van parkeren, beleid naar gebruik openbaar vervoer en fiets, om het autoaandeel 
bestuurders te beperken. 

In de vorm van een sensitiviteitstoets werden een aantal alternatieve modal split- 
berekeningen uitgevoerd met een hoger auto-aandeel (bestuurders) voor het woon-werk-
verkeer bij het doordeweekse, dagelijkse gebruik. Hieruit blijkt dat de afwikkelingsniveaus 
op de toeleidende wegen naar de projectsite dezelfde blijven tot een autoaandeel van 65%. 
Anders gezegd, de besluiten van het MER met betrekking tot de mobiliteitsimpact van het 
dagelijks gebruik van de site blijven gelden bij een hoger aandeel auto’s dan datgene 
waarmee gerekend wordt, zolang het aandeel auto’s niet hoger wordt dan 65%. Door de 
mix aan functies met de bijhorende werknemers- en bezoekersprofielen, door de goede 
bereikbaarheid van de site met het openbaar vervoer en door toepassing van de voorziene 
milderende en flankerende maatregelen (waaronder een doorgedreven mobiliteitsbeleid door 
de uitbaters) kan zeker onder deze drempelwaarde gebleven worden. 

De besluiten van het MER met betrekking tot de mobiliteitsimpact van het dagelijkse verkeer 
naar en van de site zijn bijgevolg robuust, want gevalideerd voor een aandeel 
autobestuurders binnen een marge van 45% tot 65%. Een meer gedetailleerde berekening 
(zie Bijlage 6) van de te verwachten modal split binnen het gebied waarbinnen werknemers 
van de site naar alle waarschijnlijkheid zullen gerecruteerd worden levert een aandeel 
autobestuurders van 56% op, wat binnen de opgegeven marge blijft. Zoals eerder gesteld is 
het daarbij de ambitie van het project het aandeel autobestuurders in het woon-werkverkeer 
naar en van de site door gepaste maatregelen zoveel mogelijk te beperken.  

 

11.2.2 Luchtkwaliteit 

In de actuele situatie en de referentie situatie worden op een aantal locaties 
overschrijdingen van de jaargemiddelde NO2 concentratie berekend (bv.. t.h.v. de 
Boechoutlaan, Limburg De Stirumlaan, Madridlaan en langs enkele segmenten van de 
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Romeinse Steenweg). De impact van de achtergrondconcentraties en R0/A12 is hierbij mee 
bepalend. Deze overschrijdingen blijven bestaan bij de verschillende ontsluitingsvarianten na 
realisatie van het project. Bij OA1 wordt er hierbij geen verschil berekend t.o.v. de BO. Bij 
OA2 treden er wel wijzigingen op t.o.v. BO en OA1. Voor een beperkt aantal segmenten 
wordt een zeer beperkte extra jaargemiddelde NO2 impact berekend (maximale toename 
van 0,3 µg/m³ voor bv. het segment van de Limburg De Stirumlaan dat aansluit op de R0), 
terwijl voor andere segmenten een beperkte afname van de overschrijding berekend wordt 
(maximale afname van 0,7 µg/m³ voor een aantal segmenten van de Romeinse Steenweg). 
Daarentegen wordt bij OA2 wel voor de Panoramastraat een extra overschrijding berekend 
van de jaargemiddelde NO2 concentratie voor die woningen die zich vlakbij de wegrand 
bevinden. 

Bij het basisalternatief wordt naargelang de locatie een verwaarloosbare tot hooguit beperkt 
negatieve impact van het projectgerelateerd wegverkeer verwacht, behoudens vlak bij de R0 
in de omgeving van het projectgebied en t.h.v. de aansluiting van het op/afrittencomplex 
met de Romeinse Steenweg waar een belangrijke negatieve impact berekend wordt inzake 
NO2 . Inzake UFP/EC/roet kan ook uitgegaan worden van een gelijkaardige negatieve 
impact, maar niet voor fijn stof (PM10 en PM2,5) waarvoor nauwelijks een impact berekend 
wordt. De negatieve impact kan wel aanzienlijk gemilderd worden. De impact is het grootst 
in de onmiddellijke omgeving van de R0 en de op- en afritcomplexen. Ten NO van het 
projectgebied wordt langsheen het oprittencomplex een extra overschrijding van de 
jaargemiddelde NO2 concentratie berekend. Langsheen de wegsegmenten met bebouwing 
wordt nauwelijks of geen impact vastgesteld. Enkel langsheen de Houba De Strooperlaan 
wordt een beperkt negatieve impact berekend. 

Bij het ontsluitingsalternatief 1 wordt globaal gezien in de omgeving van de R0 en de op- en 
afritcomplexen in en nabij het projectgebied een afname van de impact van het verkeer 
vastgesteld in vergelijking met het basisalternatief. Ook in dit alternatief is voor de 
wegsegmenten met bebouwing enkel een beperkt negatieve impact berekend voor de 
Houba De Strooperlaan. Ter hoogte van de tunnelmonden nabij de Romeinse Steenweg en 
de aansluiting van het op/afrittencomplex met de Romeinse Steenweg wordt wel een 
belangrijke negatieve impact berekend welke evenwel kan gemilderd worden. 

Realisatie van het ontsluitingsalternatief 2 leidt voor een aantal wegsegmenten met 
bebouwing tot een verlaagde impact. Zo wordt een belangrijke positieve impact verwacht 
voor de Magnolialaan en een beperkte afname voor 2 segmenten van de Romeinse 
Steenweg.. Voor andere segmenten is er echter wel een negatieve impact. Dit is met name 
het geval voor de Panoramastraat en de J.Bogemansstraat (voor de woningen die vlakbij 
deze wegen gelegen zijn), waarbij een belangrijke negatieve impact berekend wordt inzake 
NO2, zonder dat dit leidt tot extra overschrijdingen van grenswaarden behoudens inzake NO2 
voor die woningen van de Panoramastraat die zeer dicht tegen de wegrand staan. Voor deze 
woningen wordt ook een beperkt negatieve impact inzake PM2,5 berekend.. Dit 
ontsluitingsalternatief leidt ook voor de omgeving van de R0 en het op- en afrittencomplex 
en de aansluiting met de Romeinse Steenweg tot een belangrijke afname van de impact van 
het verkeer op de luchtkwaliteit. 

Globaal gezien scoort OA2 beter ten aanzien van de impact op de luchtkwaliteit dan OA1 dat 
op zijn beurt beter scoort dan de BO. Gezien OA2 leidt tot een extra overschrijding van de 
jaargemiddelde NO2 grenswaarde voor die woningen van de Panoramastraat die vlakbij de 
wegrand staan, dienen er in elk geval milderende maatregelen voorzien te worden om het 
sluipverkeer tegen te gaan. 
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Als gekozen wordt voor een garage met 12.000 in plaats van 10.000 plaatsen zal de impact 
op de lokale luchtkwaliteit (onafhankelijk van het ontsluitingsalternatief) mogelijk iets 
beperkter zijn, omdat er minder zoekverkeer en minder gebruik van de lokale wegen kan 
zijn. Dit kan evenwel niet met zekerheid gesteld worden (mate van zoekverkeer is moeilijk in 
te schatten, is ook functie van de bezettingsgraad van de parkeergarage, van het aantal 
keren dat de parkeergarage volzet zal zijn, van een eventuele wijziging in model split bij 
uitbreiding van de parkeermogelijkheden,…. ). Van de extra ventilatie-emissies vanuit de 
parkeergarage wordt nauwelijks impact verwacht gezien de emissies op zeer grote hoogte 
vrijkomen. 

Bovenstaande beschouwingen hebben betrekking op een jaargemiddelde situatie. Op 
specifieke dagen waarbij er significant meer verkeer wordt gegenereerd dan gemiddeld kan 
de situatie lokaal aanzienlijk slechter zijn, en zijn ook normoverschrijdingen van de 
daggemiddelde grenswaarde voor fijn stof en van de uurgemiddelde grenswaarde voor NO2 
niet uit te sluiten. 

Het grootste deel van de emissies van de parkeergarage komt op grote hoogte vrij, 
waardoor de impact ervan verwaarloosbaar is. Vlakbij de locatie waar (in de oorspronkelijke 
plannen) een deel van de ventilatie op omgevingsniveau geëmitteerd wordt (in de omgeving 
van Treft-Gentsestraat) is er wel een beperkt negatieve impact. Bij een inrichtingsalternatief 
met 12.000 plaatsen in de parkeergarage in plaats van 10.000 zal het effect nog iets meer 
uitgesproken zijn. 

Voor de gebouwverwarming werden de effecten van verschillende mogelijke 
uitvoeringsalternatieven en – varianten bestudeerd. In de eerste plaats werd berekend wat 
de impact kan zijn bij het scenario waarbij alle warmte geproduceerd wordt door 
gasgestookte stookinstallaties. Omwille van het relatief beperkte gasverbruik en de hoogte 
van de emissiepunten blijkt de impact verwaarloosbaar te zijn. In de mate waarin warmte 
gerecupereerd zal worden, of gebruik zal gemaakt worden van warmte-koude opslag, zullen 
de verwarmingsemissies nog verder afnemen.  

Als geopteerd zou worden voor een gecombineerde warmte- en elektriciteitsproductie (met 
gasturbine of gasmotoren met inwendige verbranding), zal de impact van NO2 en, in het 
geval van een gasmotor, ook van formaldehyde wel hoger zijn. Een schouwhoogte van 
minimaal 23 m is nodig om het effect voldoende te reduceren. Een gasturbine is vanuit het 
standpunt van luchtkwaliteit te verkiezen boven een gasmotor met inwendige verbranding 
(omwille van lagere emissies van bv. formaldehyde en methaan), al vermindert het voordeel 
van de gasturbine wel naarmate de belastingsgraad van de turbine lager ligt. Door het 
voorzien van extra maatregelen (bv. katalytische naverbranding en/of verdergaande NOx-
verwijdering) kan de impact van gasmotoren echter wel nog extra gemilderd worden. 

Voor de bespreking van de gewestgrens-overschrijdende effecten wordt verwezen naar het 
specifieke hoofdstuk terzake. 

11.2.3 Geluid en trillingen 

Het effect van het bestemmingsverkeer voor de nieuwe ontwikkeling op de geluidssituatie 
wordt, ten opzichte van de referentiesituatie, als verwaarloosbaar tot zelfs beperkt positief 
beschouwd voor alle bestudeerde exploitatiescenario’s en ontsluitingsalternatieven. Het 
beperkt positieve effect is het gevolg van de afscherming die de nieuwe gebouwen op de 
site vormen voor het van de R0 afkomstige verkeersgeluid. Enkel bij het 
ontsluitingsalternatief waarbij de aansluiting met de Romeinse Steenweg verbroken wordt is 
de beoordeling voor geluid beperkt negatief. Hier wordt voor de bebouwing langsheen de 
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Romeinse Steenweg, ten westen van de kruising met de Magnolialaan, een beperkte 
geluidstoename verwacht.  

Tijdens grootschalige evenementen in het stadion (voetbalwedstrijden, concerten in open 
lucht) kan het bestaande omgevingsgeluid ter hoogte van de omliggende bebouwing 
aanzienlijk verhoogd worden, zeker tijdens piekmomenten. Dit effect wordt negatief 
beoordeeld. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het om evenementen gaat die slechts 
een relatief beperkt aantal keren per jaar voorkomen. 

Indien evenementen met muziekgeluid voorzien worden in het zuidelijk deel van het 
complex grenzend aan de Romeinse Steenweg, dienen voldoende akoestische maatregelen 
voorzien te worden opdat de vooropgestelde geluidseisen in de omgeving gerespecteerd 
kunnen worden. 

In het uitvoeringsalternatief met een energiecentrale met warmtekrachtkoppeling dient 
rekening gehouden te worden, in afwezigheid van milderende maatregelen, met mogelijke 
geluidsoverlast ter hoogte van de woningen aan de Gentsestraat. Dit effect wordt 
beoordeeld als negatief, en milderende maatregelen dringen zich op. 

11.2.4 Mens- ruimtelijke aspecten 

Na de aanleg wijzigt het ruimtegebruik drastisch. Er ontstaat een mix van verschillende 
stedelijke functies, wat als beperkt positief wordt beoordeeld. De intensiteit van het 
ruimtegebruik neemt sterk toe; de groene parkruimte zorgt daarbij echter voor het nodige 
tegengewicht. Deze hogere gebruiksintensiteit is overigens in afstemming met de ligging van 
de site aan de rand van een stedelijk gebied.  

De gebruikskwaliteit zal sterk wijzigen voor de gebruikers van de site en voor de aanpalende 
gebruikers. Visuele hinder en mogelijkheid tot inkijk vormt een aandachtspunt. De 
verlichting aan de buitenzijde van het multifunctioneel complex kan hinderlijk zijn voor direct 
aanpalende bewoners, vooral als het om sterk afwisselende verlichting en kleuren gaat. 
Door de locatie van het multifunctioneel complex en de parking op eenzelfde site zijn er ook 
minder voetgangersstromen in de straten rond het multifunctioneel complex, en zal het 
overlastrisico dan ook dalen. In het basisalternatief blijft er wel een voetgangersstroom 
tussen het multifunctioneel complex en de haltes van het openbaar vervoer. Een alternatieve 
route voor de voetgangersstroom bestaat erin af te stappen aan de metrohalte Koning 
Boudewijnstadion (i.p.v Heizel) en vandaar via de Magnolialaan naar het Eurostadium te 
stappen; deze route brengt minder overlast met zich mee voor de bewoners van de 
Romeinse Steenweg. Het ontsluitingsalternatief waarbij de Tuinbrug wordt aangelegd over 
de Romeinse Steenweg heeft een positief effect op de overlast . In referentiesituatie 3 (met 
doortrekking van de OV-lijnen naar de site van Parking C) verdwijnt de voetgangersstroom 
naar de verderop gelegen haltes volledig.  

De ruimtebeleving wijzigt overwegend positief. De ruimte boven het maaiveld is leesbaar op 
de site zelf en vanop een afstand. Het sociaal veiligheidsgevoel zal toenemen door een 
grotere en constantere aanwezigheid van mensen.  

Op de site zelf is de leesbaarheid ondergronds, in de parking, een aandachtspunt, vooral 
omdat de uitgangen direct gelieerd zijn aan de rijrichtingen op de ring, en de parkinguitrit 
dus bepaalt welke richting je uitgaat. Deze situatie zal weliswaar verbeteren als er voor de 
bediening van de site een nieuw op- en afrittencomplex zou worden aangelegd.  
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Samengevat zijn de effecten in de discipline mens-ruimte tijdens de exploitatiefase 
voornamelijk beperkt positief tot positief. Enkel de ruimtelijke hinder wordt als aanzienlijk 
negatief beoordeeld, voornamelijk als gevolg van de potentiële inkijk. De interne organisatie 
in het basisalternatief wordt negatief beoordeeld. De leesbaarheid wordt in alle alternatieven 
als beperkt negatief beoordeeld.  

De exploitatiescenario’s wijzigen beperkt de beoordeling. De combinatie van een wedstrijd 
en een concert in paleis 12 scoort minder goed dan het basisalternatief; de kans bestaat 
immers dat er meer geparkeerd zal worden in de woonstraten (vermits de parkeercapaciteit 
van 10.000 plaatsen in de parking dan niet meer volstaat) en er daarbij ook hinder en 
overlast kan optreden. De combinatie van een voetbalwedstrijd om 20u en een gemiddelde 
beurs die de deuren sluit om 18u zal geen noemenswaardige andere ruimtelijke effecten 
teweegbrengen dan het basisalternatief.  

Het inrichtingsalternatief met 12.000 parkeerplaatsen scoort gelijkwaardig met het 
basisalternatief (met 10.000 parkeerplaatsen). Wel zullen de kruisende verkeerstromen in de 
parking, net door de grotere capaciteit, voor negatievere effecten zorgen. De bereikbaarheid 
en interne organisatie wordt dan ook aanzienlijk negatief gescoord voor het 
inrichtingsalternatief zonder bijkomende ingrepen. Als het inrichtingsalternatief 
gecombineerd wordt met ontsluitingsalternatief 1 of 2 vervalt deze negatieve beoordeling 
echter. 

De visuele en ruimtelijke impact van de Tuinbrug (ontsluitingsalternatief 3) ter hoogte van 
de Verregatstraat is afhankelijk van de juiste positie, vormgeving en inkleding van de 
Tuinbrug. Het huidig uitzicht, met een groene afsluiting en meerdere grote bomen, heeft 
echter heel wat kwaliteiten en kan voor de bewoners moeilijk positiever worden - wel 
evenwaardig indien oordeelkundig ontworpen. Anders gezegd, de visuele en ruimtelijk 
impact zal sterk afhangen van de kwaliteit van het definitieve ontwerp. Wat wel zeker is is 
dat, doordat de supportersstroom die gebruik maakt van het openbaar vervoer in 
ontsluitingsalternatief 3 gebruik zal maken van de brug, en niet van de voetpaden 
onmiddellijk langs de woningen, het risico voor overlast in de Verregatstraat zal dalen. 

11.2.5 Bodem 

De wijziging in bodemgebruik wordt vanuit het standpunt van de discipline bodem als 
beperkt negatief beschouwd voor de gebouwen en de verhardingen (wegens een toename 
van de bodemdichting), en zonder effect voor de parkzone.  

Het gebruik van machines en materiaal tijdens de exploitatiefase kan gepaard gaan met 
accidentele lekken van olie of brandstof. Indien wordt overgegaan tot een snelle interventie, 
wordt dit effect als neutraal beschouwd. Van de opslag van dieselbrandstof voor de 
noodgeneratoren wordt geen negatief effect verwacht als de wettelijke voorschriften 
dienaangaande worden gevolgd.  

11.2.6 Water 

Voor de ondiepe aquifer wordt een sterke vermindering verwacht van de infiltrerende 
volumes. Rekening houdend met het feit dat deze aquifer in de omgeving van de site echter 
niet wordt gebruikt voor grondwaterwinning en met het kleine aandeel van de site in het 
totale voedingsgebied van de aquifer kan aangenomen worden dat het effect te 
verwaarlozen is.  



 

Tractebel  Integratie en eindsynthese 741 

Voor de “diepe aquifer” moet uitgegaan worden van een significante toename van de 
infiltratie. Op zich is dit een positief effect, aangezien de grondwaterlagen in Vlaanderen in 
aanzienlijke mate onder verdrogingsdruk staan. Uit het MER blijkt dat de invloed van de 
infiltratie op de grondwaterstanden in de vallei van de Maalbeek slechts van de orde van 
enkele centimeters is. Aangezien deze effecten vooral spelen in de reeds natte 
natuurgebieden langs de beek wordt dit effect als beperkt positief beoordeeld. 

De kwaliteit van het ondiepe grondwater kan licht verbeteren, enerzijds omdat de totale 
infiltrerende volumes sterk verminderen en anderzijds omdat uitloging van polluenten uit de 
op dit moment aanwezige ophooglaag zal stoppen. Daar staat dan wel tegenover dat via 
beregening een nieuwe uitloging kan ontstaan van bijvoorbeeld meststoffen. Per saldo kan 
het effect als niet betekenisvol bepaald worden, ook rekening houdend met het geringe 
gebruik van deze aquifer. 

De kwaliteit van het diepe grondwater kan ook beïnvloed worden. Op dit moment is de 
waterkwaliteit van de aquifer weinig beïnvloed door activiteiten aan de oppervlakte, maar 
door rechtstreeks water te infiltreren in de diepere lagen verandert dit. Dit effect is 
potentieel des te belangrijker aangezien de aquifer in de omgeving veel gebruikt wordt voor 
watervoorziening. Vlarem stelt echter expliciet dat enkel water dat voldoet aan de 
milieukwaliteitsnormen voor grondwater mag geïnfiltreerd worden. De voorziene 
maatregelen (koolwaterstof (KWS)-afscheider, zandfilter, microfiltratie, …) volstaan om 
hieraan te voldoen. Zonder die garantie kan overigens ook geen vergunning verkregen 
worden voor de infiltratie van grondwater. Er is dus geen negatief effect te verwachten. 

In de toekomst zal de toevoer van hemelwater naar het oppervlaktewater volledig 
geëlimineerd worden. Ten opzichte van de huidige situatie is dit een beperkt positief effect.  

Het afvalwater zal uiteraard wel nog steeds geloosd worden op de riolering. Uit advies van 
Aquafin blijkt dat een lozing van grote hoeveelheden water richting Wemmel af te raden is. 
Om die reden werd dan ook beslist geen afvalwater te lozen op het rioleringssysteem van 
Wemmel. Het grootste deel van het afvalwater zal worden geloosd op het systeem van 
Vivaqua, dat ruim voldoende capaciteit heeft. Slechts het spuidebiet van de koeltorens en 
het afvalwater van het paviljoen worden geloosd op het rioleringssysteem van Grimbergen 
(Treft). Van zodra de voorziene RWA-leiding langs de Tangebeek is gerealiseerd zijn hier 
geen problemen te verwachten, zoals ook blijkt uit het advies van Aquafin. Als het 
Eurostadium zou klaar zijn vooraleer de RWA-leiding is gerealiseerd is een beperkte impact 
op de peilen in het gemengde rioleringssysteem van de wijk Treft niet volledig uit te sluiten. 
Om die reden wordt aanbevolen een extra buffer te voorzien stroomopwaarts van het 
lozingspunt in de Gentsestraat. 

11.2.7 Fauna en Flora 

Het effect van een hogere stikstofdepositie en bodemverzuring als gevolg van de emissies 
van het toegenomen verkeer is verwaarloosbaar. Tijdens de exploitatiefase is eventueel een 
wijziging te verwachten in de stijghoogte van het grondwater in de vallei van de Maalbeek, 
als gevolg van de infiltratie van het hemelwater. Dit effect wordt vanuit ecologisch standpunt 
beperkt positief beoordeeld.  

Door de ligging van het projectgebied in een reeds sterk verstoorde omgeving zijn er geen 
significante effecten te verwachten van verstoring van de fauna door geluid en trillingen of 
door licht. Het project voorziet in de aanleg van een park over een oppervlakte van 3 ha. Dit 
zorgt voor een positief effect van (ecologische) ruimtewinst.  
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Er wordt geen relevante toename verwacht van zure en vermestende depositie van 
natuurgebieden in de omgeving. Bij de ontsluitingsalternatieven zal deze depositie nog iets 
lager liggen dan bij de basisontsluiting. 

11.2.8 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

De wijziging in de perceptieve kenmerken van het landschap wordt neutraal tot beperkt 
positief beoordeeld. 

11.2.9 Mens: aspecten hinder, veiligheid en gezondheid 

Er is tijdens de exploitatiefase geen significante toename te verwachten van de 
verkeershinder. De druk op het hoofdwegennet neemt slechts in relatief beperkte mate toe 
in vergelijking met de referentiessituaties, terwijl op het secundair wegennet de situatie 
duidelijk verbetert.  

Voor wat betreft de ruimtelijke hinderaspecten zal de gebruikskwaliteit sterk wijzigen voor 
de gebruikers van de site en voor de aanpalende gebruikers. Het is onduidelijk of er visuele 
hinder in de zin van inkijk op percelen zal optreden. Er kan eveneens lichtpollutie optreden. 
Milderende maatregelen vanuit de discipline Mens-Ruimtelijke aspecten worden aanbevolen. 

De geluidshinder t.g.v. het bestemmingsverkeer voor het nieuwe stadion wordt beperkt 
negatief tot beperkt positief beschouwd, afhankelijk van de bestudeerde exploitatiescenario’s 
en ontsluitingsalternatieven. Daar tegenover staat dat tijdens grote evenementen 
(voetbalwedstrijden, rockconcerten, ..) er op piekmomenten wel degelijk aanzienlijke 
geluidshinder kan optreden ter hoogte van de vlak bij het multifunctioneel complex gelegen 
woningen.  

De meest aanzienlijke hinder is echter te verwachten van de WKK in de noordoostelijke hoek 
van het terrein. Deze installatie kan, gezien zijn ligging op korte afstand van de huizen aan 
de Gentsestraat, en in afwezigheid van doorgedreven maatregelen om de hinder te 
beperken, aanleiding geven tot aanzienlijke geluidsoverlast. 

Voor fietsers en voetgangers verbetert de verkeersveiligheid ten opzicht van de huidige 
situatie. Door de aandacht die in het project uitgaat naar voetgangers, fietsers, en openbaar 
vervoer kan gesteld worden dat het project rekening houdt met het STOP-principe246. De 
algemene veiligheidsbeleving zal eveneens toenemen door een grotere en constantere 
aanwezigheid van mensen. Op het vlak van veiligheid ten aanzien van risico-installaties moet 
vooral rekening gehouden worden met de aanwezigheid op de site van een 
gasdistributiestation en de nabijheid ervan tot het in de plannen voorziene Paviljoen. Op 
basis van een overleg met Fluxys kan echter besloten worden dat geen specifieke 
risicoanalyse nodig is als voldaan wordt aan een aantal basisvoorwaarden op het vlak van 
materiaalkeuze van en toegangen naar het Paviljoen.  

Voor wat betreft de gezondheid inzake luchtkwaliteit dient vooral rekening gehouden te 
worden met de effecten van de verkeerstromen (fijn stof en NO2) en de WKK met gasmotor 
(NO2 en eventueel formaldehyde). Negatieve gezondheidseffecten zijn niet uit te sluiten. De 
situatie is wel gunstiger indien gebruik gemaakt wordt van een gasturbine in plaats van 

                                                
246  Het STOP-principe wordt gebruikt bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar 

Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. 
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gasmotoren met inwendige verbranding. Milderende maatregelen vanuit de discipline Lucht 
worden aanbevolen. 

Voor wat betreft de impact van geluid op gezondheid, wordt ten gevolge van 
verkeersgeneratie door het project geen significante wijziging verwacht. De toename van het 
geluidsniveau in de omgeving ten gevolge van de evenementen is wel meer uitgesproken. 
Gezien deze evenementen zich slechts tijdelijk en een beperkt aantal keer per jaar voordoen, 
worden echter geen significante gezondheidseffecten verwacht.  

De meest aanzienlijke gezondheidsimpact ten gevolge van geluid is te verwachten bij de 
ingebruikname van een WKK in de noordoostelijke hoek van het terrein. Deze installatie kan, 
gezien zijn ligging op korte afstand van de huizen aan de Gentsestraat, en in afwezigheid 
van doorgedreven maatregelen om de hinder te beperken, aanleiding geven tot aanzienlijke 
geluidshinder voor de bewoners, waardoor gezondheidseffecten niet zijn uitgesloten. 
Milderende maatregelen vanuit de discipline Geluid en Trillingen worden opgelegd om aan 
de Vlarem-normen te kunnen voldoen. 

Door een behandeling van het warm circulatiewater met biociden en een automatisch 
sturings- en controlesysteem is er geen gevaar voor Legionella te verwachten.  

In tijden met verhoogde terreurdreiging kunnen op de site bijkomende veiligheidsmaat-
regelen genomen worden. Zo is het tijdens UEFA-wedstrijden niet toegestaan om wagens te 
parkeren ter hoogte van de parking onder het multifunctioneel complex. Deze maatregel kan 
eenvoudigweg doorgetrokken worden naar andere evenementen. Ook is het mogelijk om 
voorafgaand aan een wedstrijd de gebouwen te controleren met speurhonden. 

11.2.10 Synthese van de effecten tijdens de exploitatiefase 

Op het vlak van mobiliteit betekent het project voor veel aspecten een verbetering of een 
behoud van de huidige situatie. Beperkt negatieve effecten zijn eerder het gevolg van de 
nieuwe activiteiten op de site (kantoren, restaurants) dan van de voetbalwedstrijden in het 
stadion, die immers in de huidige situatie ook al plaatsvinden in het vlakbij gelegen Koning 
Boudewijnstadion. In combinatie met de ontwikkeling van NEO verloopt de ontsluiting van 
de site, indien geen bijkomende maatregelen worden genomen, wel minder vlot. Door een 
verdere optimalisatie van de interne wegenis wordt deze beperking echter in grote mate 
opgevangen. 

De effecten van het toegenomen verkeer op de luchtkwaliteit zijn beperkt. Bij 
ontsluitingsalternatief 2 kan er lokaal wel een minder gunstige situatie ontstaan in enkele 
straten. Langs andere straten wordt dan weer een positief effect berekend. Ook als de 
ventilatie van de parkeergarage niet via een voldoende hoge schouw gebeurt, kan lokaal een 
beperkt negatieve situatie ontstaan. Voor wat de gebouwenverwarming betreft heeft een 
scenario waarbij alle warmte geproduceerd wordt door centrale gasgestookte 
stookinstallaties de voorkeur boven een gecombineerde warmte- en elektriciteitsproductie 
(ten aanzien van het aspect impact op luchtkwaliteit; t.o.v. globale energetische effecten en 
CO2 emissies scoren de WKK varianten wel beter indien vergeleken wordt met de situatie 
waarbij de elektriciteit opgewekt wordt met fossiele brandstoffen). De negatieve impact op 
de luchtkwaliteit van deze laatste oplossing kan wel grotendeels teniet gedaan worden door 
voldoende hoge schouwen te voorzien en/of specifieke maatregelen te nemen (katalytische 
naverbranding en meer vergaande denox bij gasmotoren; modulaire opbouw van gasturbine 
met verschillende kleinere eenheden die in cascade geschakeld worden). Van de diesel- en 
noodaggregaten wordt nauwelijks of geen impact verwacht ten aanzien van de lokale 
luchtkwaliteit. 
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Het effect van de nieuwe ontwikkeling op de geluidssituatie kan in normale 
omstandigheden als beperkt positief beschouwd worden door de afscherming door de 
nieuwe gebouwen van het verkeersgeluid van de R0. Bij het ontsluitingsalternatief waarbij 
de aansluiting met de Romeinse Steenweg verbroken wordt is de beoordeling voor geluid 
beperkt negatief. Tijdens grootschalige evenementen in het stadion (voetbalwedstrijden, 
concerten in open lucht) kan het bestaande omgevingsgeluid ter hoogte van de omliggende 
bebouwing aanzienlijk verhoogd worden, zeker tijdens piekmomenten. In het 
uitvoeringsalternatief waarbij gekozen wordt voor een centrale WKK dient rekening 
gehouden te worden, in afwezigheid van milderende maatregelen, met geluidsoverlast ter 
hoogte van de woningen aan de Gentsestraat.  

De effecten in de discipline mens-ruimte tijdens de exploitatiefase zijn voornamelijk 
beperkt positief tot positief. Enkel de ruimtelijke hinder wordt als negatief beoordeeld, 
voornamelijk als gevolg van de potentiële inkijk. De interne organisatie in het basisalternatief 
wordt negatief beoordeeld. De leesbaarheid wordt in alle alternatieven als beperkt negatief 
beoordeeld.  

Binnen de discipline water wordt voor de “ondiepe aquifer” een sterke vermindering 
verwacht van de infiltrerende volumes, wat een beperkt negatief effect is. De significante 
toename van de infiltratie in de “diepe aquifer” kan als beperkt positief beschouwd worden. 
De kwaliteit van het ondiepe grondwater kan licht verbeteren. De kwaliteit van de “diepe 
aquifer” kan in principe negatief beïnvloed worden door het project; een vergunning voor de 
voorziene infiltratievoorzieningen kan echter maar verkregen worden als dit negatieve effect 
aantoonbaar kan vermeden worden. In de toekomst zal de toevoer van hemelwater naar het 
oppervlaktewater volledig geëlimineerd worden, wat een beperkt positief effect is. De DWA 
zal uiteraard wel nog steeds geloosd worden op de riolering. Om bij zware regenval 
eventuele problemen met de capaciteit van de gemengde riolering in de wijk Treft te 
voorkomen wordt aanbevolen een extra buffer te voorzien stroomopwaarts van het 
lozingspunt op die riolering. 

De gedeeltelijke omzetting van de site tot een park wordt vanuit de discipline Fauna en 
Flora als positief beoordeeld. Ook vanuit de discipline Landschap is de beoordeling 
(beperkt) positief. 

Op het vlak van hinder en gezondheid dient de meeste aandacht uit te gaan naar de 
effecten van de installaties voor gecentraliseerde energie- en warmtevoorziening, vlak achter 
de huizen aan de Gentsestraat. Op het vlak van veiligheid zijn er geen specifieke 
aandachtspunten. 

11.3 Milderende maatregelen 

In de voorgaande paragrafen werd reeds melding gemaakt van verschillende milderende 
maatregelen. Ten aanzien van milderende maatregelen onderscheiden we drie verschillende 
types: 

1. Dwingende milderende maatregelen: deze moeten naar het oordeel van de MER-
deskundigen verplicht uitgevoerd worden, om een aanzienlijk negatief effect te 
milderen. Dit type milderende maatregelen moet in principe zijn doorvertaling 
krijgen in de voor het project uitgereikte vergunningen. 

2. Aanbevelingen: deze hebben betrekking op milderende maatregelen die nuttig zijn 
om een bepaalde milieu-impact te verkleinen; ze zijn wenselijk en niet vrijblijvend, 
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maar in de opinie van de deskundige niet verplicht. Deze aanbevelingen hebben in 
principe geen betrekking op aanzienlijk negatieve effecten. 

3. Flankerende maatregelen: dit zijn maatregelen die buiten het projectgebied en/of 
door derde partijen moeten gerealiseerd worden. Ze vallen dus gedeeltelijk of 
geheel buiten de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer van het project. Dit 
betekent echter niet dat ze niet van groot belang kunnen zijn om de impact van het 
project te reduceren. 

De toewijzing van bepaalde maatregelen in dit MER als al dan niet dwingend zijn gebaseerd 
op de opinie van de MER-deskundigen.  

Merk op dat de generieke term “milderende maatregelen” zoals gebruikt in dit MER 
betrekking kan hebben op zowel milderende maatregelen als aanbevelingen en flankerende 
maatregelen.  

Een samenvattend overzicht per discipline van de verschillende dwingende milderende 
maatregelen, aanbevelingen en flankerende maatregelen wordt gegeven in Tabel 305. Voor 
meer info met betrekking tot deze maatregelen verwijzen we naar de details in de 
disciplinespecifieke hoofdstukken. 
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Tabel 305 Overzicht van de dwingende milderende maatregelen, de aanbevelingen en de flankerende maatregelen 

DISCIPLINE EFFECT WAAR DE 
MAATREGEL BETREKKING OP 
HEEFT 

BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL AARD VAN DE MAATREGEL  BEVOEGDHEID  

Mobiliteit Doorstroming op de 
binnenring 

Optimalisatie aansluiting op het hoger wegennet door aanpassing 
complex “Romeinse Steenweg” 

Aanbeveling/Flankerend AWV 

 Terugslag van verkeer op 
site naar R0 

Optimalisatie van de interne wegenis: Ongelijkvloerse kruising 
realiseren tussen verkeer komende van NEO richting binnenring en 
verkeer komende van de buitenring richting de parking.  

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Verkeersgenererende 
werking van nieuwe 
ontwikkeling 

Globale maatregelen ter bevordering van de modal shift: 
Busprioriteitstrook, speciale busdiensten in functie van 
voetbalwedstrijden, beheer P&R, doorgedreven 
mobiliteitsmanagement op de site,… 

Aanbeveling/Flankerend Initiatiefnemer, DL, AWV,…  

Lucht Stof- en andere emissies 
werffase: transport op en 
rond de site 

Verharden werfwegen, wegen bevochtigen of stofvrij houden, 
wielwasinstallatie, snelheid werfverkeer, werfcoördinatie, materieel 
dat voldoet aan emissienormen inzetten 

Dwingend 247 Initiatiefnemer 

 Stofemissies werffase: 
tijdelijke betoncentrale 

Afstand van 200 m tot dichtstbijzijnde woning respecteren Aanbeveling 248 Initiatiefnemer 

 Exploitatiefase: impact Inspelen op afname verkeersactiviteiten en bevorderen Dwingend/Aanbeveling/flankerend249250 Initiatiefnemer, uitbater(s), 

                                                
247  Gezien de impactscore -2 is cfr. RLB-lucht onderzoek naar milderende maatregelen nodig welke op korte termijn kunnen geïmplementeerd worden (concrete invulling van korte termijn is er 

evenwel niet). Omwille van het feit dat de MM bij aanleg uiteraard dienen gekoppeld te worden aan de uitvoeringstermijn zelf (en dus niet kan slaan op “invulling op korte termijn” worden de 
maatregelen als dwingend aanzien. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan BBT bepalingen. 

248  Deze maatregel kadert ook in het onderzoek naar MM omwille van de impactscore -2 zoals hierboven weergegeven, maar gezien de vermelde maatregel niet terug te voeren is tot BBT wordt de 
maatregel als aanbeveling geformuleerd 

249  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor bepaalde parameters reeds voor meer dan 80% ingevuld zijn, en gezien er in functie van de locatie en de parameters impactscores van -1 en -
2 toegekend worden, is er dwingend onderzoek nodig naar MM nodig en dient bij score -2 het onderzoek naar MM te gebeuren naar maatregelen welke op korte termijn kunnen 
geïmplementeerd worden. Bij realisatie van het basis-ontsluitingsalternatief worden milderende maatregelen m.b.t. de impact van het verkeer dwingend geacht; de beide 
ontsluitingsalternatieven 1 en 2 worden hierbij aanzien als milderende maatregelen; bij realisatie van ontsluitingsalternatief 2 worden flankerende maatregelen noodzakelijk geacht om de impact 
van het gemodelleerde effect op de woningen vlakbij de wegrand van de Panoramastraat te milderen.  

250  Bij realisatie van het basis-ontsluitingsalternatief worden milderende maatregelen m.b.t. de impact van het verkeer dwingend geacht; de beide ontsluitingsalternatieven 1 en 2 worden hierbij 
aanzien als milderende maatregelen; bij realisatie van ontsluitingsalternatief 2 worden flankerende maatregelen noodzakelijk geacht om de impact van het gemodelleerde effect op de woningen 
vlakbij de wegrand van de Panoramastraat te milderen.  
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wegverkeer doorstroming door bevorderen van openbaar vervoer, aangepaste 
parkeertarieven, parkeergeleiding, aanpassen snelheid R0, …  

AWV, … 

 Formaldehydeëmissies van 
WKK als gekozen wordt voor 
gasmotoren 

Oxidatieve katalytische nabehandeling voorzien Aanbeveling 251 Initiatiefnemer 

 Nox-emissies van WKK als 
gekozen wordt voor 
gasmotoren 

Injectie van ureum in de te voorziene denox installaties van de 
gasmotoren 

Aanbeveling 252 Initiatiefnemer 

 Nox-emissies van WKK als 
gekozen wordt voor een 
gasturbine 

In operationele omstandigheden zorgen voor een zo optimaal 
mogelijke belasting van de installatie 

Aanbeveling 253 Initiatiefnemer/uitbater 

 Emissies van WKK Voldoende hoge schouw (23 m) voorzien Dwingend 254 Initiatiefnemer 

 Emissies parkeergarages Alle ventilatieopeningen via schouw op 30 m hoogte Aanbeveling 255 Initiatiefnemer 

 Negatieve impact op 
luchtemissies bij realisatie 
van de bij de discipline 

Maatregelen nemen om het sluipverkeer langs de Panoramastraat 
en de J.Bogemansstraat te beperken.  

Flankerend 256 Gemeente 

                                                
251  Voor formaldehyde emissies van gasmotoren geldt op jaargemiddelde basis een impactscore van -1 op de meest belaste locatie. Er zijn geen aanwijzingen  dat inzake formaldehyde 80% van de 

MKN is ingevuld, waardoor er terzake in feite geen dwingend onderzoek naar MM nodig is. Omwille van de aard van de stof en gezien er kortstondig een verhoogde impact kan optreden wordt 
de maatregel alsnog als aanbeveling geformuleerd 

252  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor NO2 reeds voor meer dan 80% ingevuld is, en gezien er zeer lokaal een impactscore van -1 toegekend wordt ten aanzien van de 
jaargemiddelde NO2 impact, is er dwingend onderzoek nodig naar MM. De voorgestelde maatregel kan zeer lokaal de impact milderen. Doordat de impactscore -1 enkel zeer lokaal optreedt 
wordt de maatregel als aanbeveling geformuleerd. 

253  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor NO2 reeds voor meer dan 80% ingevuld is, en gezien er zeer lokaal een impactscore van -1 toegekend wordt ten aanzien van de 
jaargemiddelde NO2 impact, is er dwingend onderzoek nodig naar MM. De voorgestelde maatregel kan zeer lokaal de impact milderen. Doordat de impactscore -1 enkel zeer lokaal optreedt 
wordt de maatregel als aanbeveling geformuleerd. 

254  Bij te lage schouw wordt een te hoge impact verwacht en zou leiden tot impactscores-2 en -3 welke onderzoek naar MM vereisen en cfr. RLB-lucht beschouwd worden als “in elk geval te 
voorzien”. Een voldoende hoge schouw is dan ook absoluut noodzakelijk en wordt dan ook als dwingend aanzien. 

255  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor NO2 reeds voor meer dan 80% ingevuld is, en gezien er zeer lokaal een impactscore van -1 toegekend wordt ten aanzien van de 
jaargemiddelde NO2 impact, is er dwingend onderzoek nodig naar MM. De voorgestelde maatregel kan zeer lokaal de impact milderen. Doordat de impactscore -1 enkel zeer lokaal optreedt 
wordt de maatregel als aanbeveling geformuleerd. 

256  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor NO2 reeds voor meer dan 80% ingevuld is en gezien de negatieve impactscore is onderzoek naar MM in elk geval dwingend, waarbij 
maatregelen nodig zijn voor implementatie op korte termijn.  
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mobiliteit voorgestelde 
flankerende maatregel mbt 
de optimalisatie van het 
complex “Romeinse 
Steenweg” 

Emissies thv tunnelmonden Door aangepaste constructie van de tunnelmonden kan de impact 
hier gemilderd worden. Dit is vnl. van belang t.h.v. de Romeinse 
Steenweg. Indien uit monitoring zou blijken dat de impact alsnog te 
hoog is kan door extra ventilatie, gekoppeld aan emissie op hoogte, 
de impact sterk gemilderd worden. 

Aanbeveling 257 Initiatiefnemer 

Geluid Werffase: Geluidsimpact 
tijdelijke betoncentrale 

Inplanting van tijdelijke betoncentrale op voldoende afstand van 
woningen (> 150m), in combinatie met de aanleg van een tijdelijke 
berm langs de perceelsgrens. 

Dwingend Initiatiefnemer 

 Werffase: Geluidsimpact van 
circulatie werfverkeer.  

Werffase: Circulatie werfverkeer zoveel mogelijk beperkten t.h.v 
woningen Treft, Gentsestraat en Romeinse Steenweg 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Exploitatiefase: geluid van 
energiecentrale 

Indien niet aan de geldende geluidsnormen voldaan wordt dienen 
bijkomende geluidsreducerende maatregelen getroffen te worden 
om dit alsnog te kunnen garanderen. Dit kunnen brongerichte 
maatregelen zijn. Voorbeelden hiervan zijn inkapseling, het plaatsen 
van de installaties in een geluidsgeïsoleerd gebouw, geluidsdempers 
op de uitlaat,… 

Dwingend  Initiatiefnemer 

 Exploitatiefase: Piekgeluid 
van stadion bij sportwedstrijd 

Het dak dient in geluidsabsorberend materiaal opgetrokken te 
worden teneinde de geluidsnormen te kunnen respecteren. 

 

Dwingend  Initiatiefnemer 

Exploitatiefase: 
geluidsbelasting tijdens 
evenementen (concerten) in 
open lucht 

Het dak dient in geluidsabsorberend materiaal opgetrokken te 
worden teneinde de geluidsnormen te kunnen respecteren. 

Dwingend 

 

Initiatiefnemer 

Exploitatiefase: 
geluidsbelasting tijdens 
evenementen met 
muziekgeluid binnenin het 
multifunctioneel complex  

Bij het gebruik van elektronisch versterkte muziek in de 
evenementruimtes dient de constructie hieraan akoestisch 
aangepast te zijn om enerzijds geluidshinder naar de omgeving tot 
een minimum te herleiden, anderzijds de overeenkomstige 
richtwaarden volgens Vlarem II en het Brussels gewest te 
respecteren 

Dwingend Initiatiefnemer 

Mens Omgaan met tijdelijke hinder Communicatie met omwonenden (infoblad, aanspreekpunt, Aanbeveling Initiatiefnemer 

                                                
257  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor NO2 reeds voor meer dan 80% ingevuld is en gezien de negatieve impactscore is onderzoek naar MM in elk geval dwingend, waarbij 

maatregelen nodig zijn voor implementatie op korte termijn. Doordat er enkel een zeer lokaal significant negatief effect optreedt thv de tunnelmonden, en gezien voorafgaandelijke monitoring 
aangewezen is wordt de maatregel omschreven als aanbeveling 
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Ruimte tijdens aanleg- en 
exploitatiefase 

werfbezoeken, ..)  

 Mobiliteitsimpact (aanleg- en 
exploitatiefase) 

Gerichte communicatie bezoekers (parkeermogelijkheden, routes, 
…), Bewegwijzering, aandacht voor specifieke groepen 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 (Gevoel van) onveiligheid Comfortabele tijdelijke verhardingen en verlichting voor tijdelijke 
paden langzaam verkeer 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Inkijk vanaf verhoogd 
maaiveldniveau en 
gebouwen 

Afstand houden tussen nieuw maaiveldniveau en perceelsgrens en 
gerichte buffering 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Impact verlichting stadion Vermijden pulserend licht nabij bewoning Aanbeveling Initiatiefnemer 

Water Werffase: impact van 
afstromend hemelwater 

Voorzien van een systeem dat er voor zorgt dat piekneerslag op de 
site zich niet vertaalt in piekafstroming naar riolering of 
oppervlaktewater door opvang, buffering en vertraagde afvoer of 
infiltratie. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het zo lang mogelijk 
behouden van het bestaande afwateringssysteem, het voorzien van 
tijdelijke oppervlaktewaterbuffers en/of het zo vroeg mogelijk 
implementeren en operationeel maken van de definitieve buffer- en 
infiltratiesystemen. 

Dwingend Initiatiefnemer 

 Lozing van afvalwater op het 
gemengd systeem van 
Grimbergen-Treft 

Voorzien van een buffer van ± 200 m³ stroomopwaarts van het 
lozingspunt. 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Lozing afvalwater in 
exploitatie 

Intelligente sturing op het bufferbekken van het stadion om lozing 
af te stemmen op de peilen van de riolering bij zware regenval. 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

Fauna en 
flora 

Verstoring soortenrijk 
permanent cultuurgrasland 

Verstoring van het soortenrijk permanent cultuurgrasland op de 
berm aan de zuidoostelijke rand van het projectgebied (grenzend 
aan de R0) moet zoveel mogelijk vermeden worden. Indien een deel 
van deze berm ingenomen zou worden moet een equivalente 
oppervlakte aan compensatie voorzien worden. 

Dwingend/flankerend Initiatiefnemer of AWV 

 Toename van de oppervlakte 
aan groen (positief effect) 

De aanleg van het park, het groendak van het parkeergebouw en 
de tuinbrug zoveel mogelijk met een diversiteit aan streekeigen 
soorten. Voorkeur voor bloeiende planten.  

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Lichthinder Bijkomende lichtvervuiling zoveel mogelijk te vermijden. De 
lichtpunten dienen gericht en laag op het terrein te zijn om zo 
weinig mogelijk lichtverstrooiing te veroorzaken. Het aantal 
lichtpunten dient zoveel mogelijk beperkt te worden. De 
mogelijkheid om de verlichting tijdelijk te doven bij (nachtelijke) 
inactiviteit dient nagegaan te worden.  

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Realisatie van een park met 
waterpartijen (positief effect) 

Ecologische inrichting van eventuele waterbufferzones en vijvers Aanbeveling Initiatiefnemer 
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11.4 Vergelijking tussen de voornaamste alternatieven waartussen 
gekozen kan worden 

11.4.1 Uitvoeringsalternatief 1: grondverzet op 6 in plaats van 11 maanden 

Voor de discipline mobiliteit zijn de effecten van dit alternatief weliswaar groter dan die van 
het basisalternatief maar nog steeds beperkt. In de discipline lucht wordt aangegeven dat de 
impact bij een kortere uitvoeringsperiode groter is maar ook minder lang duurt. Bijkomende 
lokale overschrijdingen van de norm voor fijn stof258 kunnen daarbij wel niet uitgesloten 
worden. De discipline geluid verwacht geen betekenisvol bijkomend effect van een kortere 
uitvoeringsperiode. Voor de andere disciplines wordt er geen onderscheid gemaakt tussen 
het basisalternatief en dit uitvoeringsalternatief. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er geen fundamentele argumenten zijn die pleiten 
tegen de afvoer van het grondoverschot binnen een periode van 6 maanden. 

11.4.2 Uitvoeringsalternatief: met of zonder tijdelijke betoncentrale op de site 

Vanuit de discipline mobiliteit heeft het uitvoeringsalternatief met een betoncentrale op de 
site een lichte voorkeur, omdat ze minder verkeer genereert. Voor de discipline Lucht zijn de 
twee situaties niet fundamenteel verschillend. Voor de discipline Bodem leidt het feit dat er 
minder grond moet afgevoerd worden als een deel gebruikt kan worden voor de lokale 
productie van beton niet tot een fundamenteel betere beoordeling. Voor de discipline geluid 
wordt zonder milderende maatregelen een negatieve impact van de betoncentrale verwacht. 

Er kan besloten worden dat vanuit milieuoogpunt geen belangrijke aspecten voor of tegen 
een lokale en tijdelijke betoncentrale pleiten, voor zover de geluidsoverlast voldoende kan 
gemilderd worden. Dit kan bijvoorbeeld door het voorzien van een voldoende hoge berm 
tussen de centrale en de meest dichtbij gelegen huizen en door de centrale op voldoende 
afstand van de huizen te plaatsen. 

11.4.3 Ontsluitingsalternatief voor wagens: reorganisatie van de op- en afrit 
Romeinse Steenweg 

In de discipline mobiliteit wordt aangetoond dat dit ontsluitingsalternatief de afwikkeling op 
het hoger wegennet niet fundamenteel verbetert en de verkeersveiligheid zelfs doet 
afnemen. Vanuit de discipline Lucht is er wel een positieve beoordeling. Voor de discipline 
geluid is er geen verschil met het basisalternatief, net zo min als voor de andere disciplines. 

11.4.4 Ontsluitingsalternatief voor voetgangers: aanleg van de Tuinbrug 

Dit alternatief wordt beperkt beter beoordeeld dan het basisalternatief door de disciplines 
Mobiliteit en Mens. Dit heeft te maken met de betere verbinding voor voetgangers die 
ontstaat, in referentiesituatie 1 en 2, met de haltes van het openbaar vervoer op het 
grondgebied van Laken. Dit vermindert ook de overlast die supporters te voet op weg van 

                                                
258  De daggemiddelde grenswaarde voor PM10 mag niet meer dan 35 maal per jaar overschreden worden. Door 

rekening te houden met de bij de discipline Lucht beschreven dwingende milderende maatregelen voor de 
uitvoeringsfase kan gegarandeerd worden dat hieraan voldaan kan worden.  
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en naar de haltes kunnen veroorzaken. In referentiesituatie 3 vallen deze voordelen 
grotendeels weg. 

11.4.5 Inrichtingsalternatief: 12.000 in plaats van 10.000 parkeerplaatsen 

Vanuit de discipline Mobiliteit wordt dit inrichtingsalternatief positief beoordeeld, aangezien 
het toelaat ook voldoende parkeercapaciteit te voorzien in een situatie waarbij een 
voetbalwedstrijd in het nieuwe stadion en een concert in Paleis 12 zouden samenvallen. Ook 
vanuit de discipline Mens wordt dit positief beoordeeld. Anderzijds krijgt dit alternatief vanuit 
de discipline Mens een slechtere beoordeling voor het criterium “interne organisatie en 
bereikbaarheid”. Vanuit de discipline lucht wordt gewezen op minder zoekverkeer en dus 
ook minder impact op de lokale wegen, maar anderzijds mogelijk ook een meer negatieve 
impact van de ventilatie van de parking. Voor de discipline geluid is er geen significant 
verschil. Voor de discipline Bodem is er geen onderscheid aangezien het grondverzet voor 
beide alternatieven gelijk is. 

11.4.6 Inrichtingsalternatief: klassieke warmteproductie of warmtekrachtkoppeling 
met energievoorziening 

Vanuit milieuoogpunt (disciplines Lucht en Geluid) geniet de klassieke warmteproductie de 
voorkeur. De gecentraliseerde productie verbruikt meer gas (mee door de cogeneratie van 
elektriciteit), heeft hogere emissies en kan geluidsoverlast veroorzaken indien onvoldoende 
geluidsreducerende maatregelen voorzien worden. De minder gunstige ligging van de 
installatie speelt daarbij ook een rol. De keuze tussen een gasmotor en een gasturbine draait 
voor de discipline Lucht uit in het voordeel van de gasturbine, wegens de relatief (per 
eenheid aardgas die verbrand wordt) lagere NO2-emissies (indien de installatie hoog belast 
wordt) en het achterwege blijven van formaldehyde-emissies. Vanuit de discipline geluid 
wordt de nadruk gelegd op de noodzaak om in beide gevallen de geluidsemissie zo dicht 
mogelijk bij de bron sterk te verminderen. 

11.5 Algemeen besluit 

De effecten van het project Eurostadium zijn al bij al beheersbaar te noemen voor een 
project van deze omvang. Dit heeft onder meer te maken met de ligging van het 
projectgebied aan de rand van een reeds sterk verstedelijkte omgeving en met de reeds in 
het project opgenomen duurzaamheidsmaatregelen. Het feit dat het projectgebied in zijn 
huidige vorm weinig kwaliteiten heeft in termen van ecologie, landschap en ruimte maakt 
dat voor een aantal van de bestudeerde criteria zelfs van een verbetering van de situatie kan 
gesproken worden. 

De voornaamste positieve effecten van het project (in vergelijking met de referentiesituatie) 
zijn de volgende: 

 Doordat alle parkeerbewegingen op de site zelf opgevangen worden, wordt het 
onderliggend wegennet minder belast. Ook voor fietsers en voetgangers verbetert 
de situatie ten opzichte van de huidige. Er wordt rekening gehouden met het STOP-
principe. 

 Door de afschermende werking van de gebouwen tegenover de R0 en de afritten 
verbetert, in een doordeweekse situatie, de geluidstoestand van de woningen 
gelegen langs de Romeinse Steenweg en Treft. 
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 Infiltratie van hemelwater bevordert de voeding van de Lede-Wemmel aquifer; 
tegelijk vermindert de druk van de site op de bestaande afwateringssystemen in de 
omgeving. 

 De omvorming van de site tot een park is positief vanuit het standpunt van ecologie, 
waterbeheer, landschap en ruimtelijke kwaliteit.  

De voornaamste potentieel negatieve effecten van het project (in vergelijking met de 
referentiesituatie en in afwezigheid van milderende maatregelen) zijn de volgende: 

 Tijdens de aanlegfase kan de betoncentrale aanleiding geven tot geluidsoverlast 

 Tijdens de aanlegfase dient ook rekening gehouden te worden met een tijdelijke 
impact inzake stof, ongeacht het al of niet voorzien van een tijdelijke betoncentrale 

 Opwekking van energie en warmte in een WKK gelegen in de noordoostelijke hoek 
van het terrein leidt, samen met de impact van het extra verkeer op de R0 en het 
afrittencomplex, bij de basis-ontsluiting tot overschrijdingen van de jaargemiddelde 
NO2 impact ten NO van het projectgebied. Bij gebruik van gasmotoren dient ook 
rekening gehouden te worden met een relevant negatieve impact inzake 
formaldehyde . 

 De installatie van een energiecentrale met cogeneratie in de noordoostelijke hoek 
van het terrein kan aanleiding geven tot aanzienlijke geluidsoverlast voor de 
woningen in de Gentsestraat. 

 De geluidsoverlast van het stadion overschrijdt de normen tijdens piekmomenten 
van voetbalwedstrijden en concerten. 

 De aanleg van met name de ondergrondse parking leidt tot aanzienlijke 
grondoverschotten, die elders moeten verwerkt worden. Dit leidt ook tot veel 
transport wat in de onmiddellijke omgeving van de site (tijdelijk) voor bijkomende 
luchtvervuiling kan zorgen. 

 De voorziene lozing van een deel van het afvalwater op het gemengde 
rioleringssysteem van Grimbergen (Treft) kan via een toename in de 
overstortgebeurtenissen een effect hebben op kwantiteit en kwaliteit van het 
oppervlaktewater (Tangebeek). 

 Er moet rekening gehouden worden met een potentieel (maar niet gekend) verlies 
aan archeologisch erfgoed  

De belangrijkste negatieve effecten van het project kunnen in belangrijke mate gemilderd 
worden door volgende maatregelen259: 

 Het voorzien van een voldoende hoge schouw op de WKK-installatie. Bij het gebruik 
van een gasmotor gebruik maken van katalytische rookgasreiniging 

 Maatregelen om gebruik van openbaar vervoer, traag verkeer (fiets, motorfiets, 
voetgangers, …) gemeenschappelijk vervoer en emissie-arme voertuigen te 
stimuleren 

 Optimaliseren van de verkeersdoorstroming op basis van bv. de 
ontsluitingsalternatieven 1 en 2. Bij realisatie van OA2 zijn bijkomende maatregelen 

                                                
259  Voor een volledig overzicht van alle dwingende milderende maatregelen, aanbevelingen en flankerende 

maatregelen verwijzen we naar paragraaf 11.3. 
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nodig voor het beperken van sluipverkeer via de Panoramastraat en J. 
Bogemansstraat. 

 Er over waken dat de WKK-installatie niet tot geluidsoverlast leidt. Dit kan aan de 
hand van brongerichte maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn inkapseling, het 
plaatsen van de installaties in een geluidsgeïsoleerd gebouw, geluidsdempers op de 
uitlaat, … 

 Het voorzien van het dak van het stadion van geluidsabsorberend materiaal 

 De inplanting van de betoncentrale op minstens 150 m afstand tot de dichtst 
bijgelegen huizen aan de Gentsestraat in combinatie met de aanleg van een 
voldoende hoge (± 5 m) hoge tijdelijke geluidsbuffer, op de perceelsgrens aan de 
kant van de Gentsestraat/Treft. Deze maatregelen hebben ook een positief effect op 
de stofimpact. 

 Nemen van extra maatregelen om stofemissie in de aanlegfase te minimaliseren, 
o.a. gebaseerd op de wettelijke bepalingen die op 1/1/2017 van kracht worden. 

 Het voorzien van een bijkomende buffer om het spuiwater van de koeltorens te 
bufferen vooraleer het geloosd wordt op de riolering van de Gentsestraat. 

Verder kan aangestipt worden dat de plannen om de site beter te ontsluiten met het 
openbaar vervoer door het doortrekken van een aantal tram- en metrolijnen verder kan 
bijdragen tot het verminderen van de overlast voor de omliggende wijken. Ook de bouw van 
de Tuinbrug (Ontsluitingsalternatief 3) heeft in dat verband een (beperkt) positief effect. 

Voor wat betreft de mobiliteit kan tenslotte samenvattend gesteld worden dat het 
behandelde project een ingrijpende evolutie heeft ondergaan waarin tal van optimalisaties 
werden ontwikkeld. Deze optimalisaties betreffen enerzijds de organisatie van de parkings 
en de aansluiting naar de parkings. Anderzijds werd de interne ontsluitingsstructuur en 
afwikkeling van en naar NEO geoptimaliseerd. Tenslotte werd de aansluiting op de externe 
wegenis (R0) verder geoptimaliseerd. Hierdoor werd de afwikkelcapaciteit van de parking 
sterk verhoogd tegenover de huidige situatie (met een positief effect op het functioneren op 
snelwegniveau), wordt een vlotte verkeersafwisseling bekomen op het interne 
ontsluitingssysteem (zonder terugslag op de R0) en wordt een betere afwikkeling (en 
ontruiming) gegarandeerd vanaf de R0. Op deze manier zorgt deze nieuwe 
ontsluitingsstructuur tevens voor een beter functioneren van de R0 (parallelweg) nabij de 
projectenzone. 

Tenslotte verwijzen we hier ook nog naar de engagementen van Ghelamco met betrekking 
tot de actieve bevordering van het gebruik van openbaar vervoer en andere zachte 
vervoerswijzen. Deze zijn opgenomen in een ondertekende “Eenzijdige verbintenis”, 
opgenomen in Bijlage 19 aan dit MER. In dit document worden de maatregelen waar 
Ghelamco zich toe engageert concreet en in extenso opgelijst. Specifiek en onder meer 
wordt erin verwezen naar het engagement om werkgevers die zich zullen vestigen op de site 
“Eurostadium” een covenant te laten ondertekenen waarin deze werkgevers zich engageren 
om een aantal concreet omschreven maatregelen te nemen. Voor de details verwijzen we 
naar de betreffende bijlage. 
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12. TEWERKSTELLING, INVESTERING EN GEBRUIKTE 
MATERIALEN 

Voor de realisatiefase van dit project zullen gedurende een periode van 3,5 jaar ongeveer 
900 personen worden tewerkgesteld. Rekening houdend met een multiplicator van 0,84 voor 
de omzetting van directe naar indirecte werkgelegenheid in de bouwsector260 komen we op 
een bijkomende indirecte werkgelegenheid van zo’n 750 personen. Deze indirecte 
werkgelegenheid houdt rekening met zowel tewerkstelling bij toeleveranciers als met het 
indirecte werkgelegenheidseffect via consumptieve bestedingen van inkomen verdiend door 
werkzame personen direct of indirect tewerkgesteld in de bouw. 

Tijdens de operationele fase van het project kan tijdens een gewone weekdag uitgegaan 
worden van een gecumuleerde werkgelegenheid voor ongeveer 4.800 personen. Tijdens 
voetbalwedstrijden en andere grootschalige events neemt dit getal uiteraard aanzienlijk toe 
met tijdelijke werknemers. 

Ook tijdens de operationele fase kan uitgegaan worden van een indirect 
tewerkstellingseffect, dat echter moeilijker te begroten is. De indirecte tewerkstelling zal 
waarschijnlijk in de eerste plaats gevoed worden door consumptieve bestedingen, in de 
sectoren transport, retail, kleding, … 

De totale investering van het project kan op dit moment geraamd worden op 671 miljoen 
euro, bij benadering opgesplitst als volgt: 

 

Projectcomponent Investering (benaderend) 

Paviljoen € 3.000.000,00  

Parking € 165.000.000,00  

Multifunctioneel complex € 250.000.000,00  

Wegen en Driveway € 100.000.000,00  

Campus € 153.000.000,00  

Totaal € 671.000.000,00  

 

Onderstaande tabellen geven een raming van de hoeveelheden gebruikte materialen voor de 
constructie. Verdere informatie is te vinden in de projectbeschrijving (par. 4.4) en in de 
beschrijving van de constructiefase (par. 4.9) 

 

 

                                                
260  Bron: De indirecte werkgelegenheid van de bouwnijverheid (1995-2001); SERV, 2005 
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Parking 
 
beton  181.685 m³ 
wapening  16.101.908 kg 
naspanstaal  2.956.089 kg 

stadion  
 
staal dakstructuur  7.500.000 kg 
beton 185.000 m³ 
wapening 32.400.000 kg 
schrijnwerk  24.972 m² 
isolatie (20cm)  25.495 m³ excl. ondergrondse parking 
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14. GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 
AGIV Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen 
APA Algemeen Plan van Aanleg 
ASP Avondspits 
BAU Business as usual 
BBP Bijzonder bestemmingsplan 
BHG Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer 
BPA Bijzonder plan van aanleg 
BZV Biologische zuurstofvraag 
CAI Centrale archeologische inventaris 
CZV Chemische zuurstofvraag 
DABM Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid 
DL De Lijn 
DOV Digitale Ondergrond Vlaanderen 
DWA Droogweerafvoer 
ES Exploitatiescenario  
EC Elementary Carbon (elementair koolstof) 
EGW Emissiegrenswaarde 
EU Europese Unie 
GIS Geografisch informatiesysteem 
GRUP Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
HVAC Heating, Ventilating, and Air Conditioning 
IE Inwonerequivalenten 
IMJV Integraal milieujaarrapport 
ISO International Organization for Standardization 
IVON Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
IWT agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 
KBS Koning Boudewijnstadion 
KBVB Koninklijke Belgische Voetbalbond 
KWS Koolwaterstoffen 
LED Light Emitting Diode 
LHRMG Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid 
LNE Leefmilieu, Natuur en Energie 
m.e.r. Milieueffectrapportage 
MER Milieueffectrapport 
MIVB Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel 
MM Milderende maatregel 
MOW Mobiliteit en Openbare Werken 
NEC National Emission Ceiling 
NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
NWV Niet-wevend verkeer 
OA Ontsluitingsalternatief 
OS Ontwikkelingsscenario 
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OBO Oriënterende Bodemonderzoek 
OSP Ochtendspits 
OV Openbaar vervoer 
OVAM Openbare afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest 
P&R Park & Ride 
P12 Paleis 12 
pae Personenauto equivalent 
PAK Polyciclische Aromatische Koolwaterstoffen 
PEB Parc des Expositions de Bruxelles asbl  
RLB Richtlijnenboek 
RSCA Royal Sporting Club Anderlecht 
RWA Regenwaterafvoer 
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
SBZ Speciale beschermingszone 
SRM Standaard Rekenmethode 
TAW Tweede Algemene Waterpassing (referentieniveau voor hoogtemetingen) 
UEFA Union of European Football Associations 
UFP Ultra Fine Particles 
UTM Universal Transverse Mercator coördinatensysteem 
VCRO Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
VEN Vlaams ecologisch netwerk 
VLAREA Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer 
VLAREBO Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en bodembescherming 
VLAREM Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning 
VLAREMA Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringklopen en afvalstoffen 
VMM Vlaamse Milieumaatschappij 
VOC Volatile organic compounds 
VOS Vluchtige organische stoffen 
VSGB het Vlaams strategisch gebied rond Brussel en aansluitende openruimte gebieden 
WGO Wereld Gezondheidsorganisatie 
WHO World Health Organisation 
WKK Warmtekrachtkoppeling 
WKO Warmte- en koudeopslag 
WV Wevend verkeer 
ZS Zwevende stof 
ZW Zuidwesten 
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15. VERKLARENDE WOORDENLIJST  

abiotisch: behorende tot de niet-levende natuur (lucht, water, bodem) 

alternatief: een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstellingen van het 
project, omvattende: doelstellings-, locatie- en uitvoeringsalternatief 

aquitard: slecht doordringbare laag in de ondergrond die de scheiding vormt tussen twee 
watervoerende lagen 

autonome evolutie: een autonome ontwikkeling van een studiegebied is de ontwikkeling 
die dit gebied zou doormaken zonder gestuurde beïnvloeding van buitenaf. 

basiskwaliteit: kwaliteit van het oppervlaktewater waarbij de normale evenwichtige 
ontwikkeling van het biologisch leven hersteld wordt of, waar aanwezig, gehandhaafd blijft 

belevingswaarde: de manier waarop het landschap ervaren wordt 

bemaling: afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen zodat 
funderingswerken in droge grond kunnen uitgevoerd worden 

bevaarbare waterlopen: de waterlopen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 5 
oktober 1992 tot vaststelling van de lijst van de waterwegen en hun aanhorigheden, 
overgedragen van de Staat aan het Vlaams Gewest 

biotisch: van de levende natuur 

bodem: het vaste deel van de aarde met inbegrip van het grondwater en de organismen 
die zich erin bevinden 

bodemsanering: het wegnemen, behandelen, afschermen, neutraliseren, immobiliseren of 
isoleren van bodemverontreiniging 

bodemverontreiniging: de aanwezigheid van stoffen of organismen, veroorzaakt door 
menselijke activiteiten, op of in gronden, die de kwaliteit van de bodem op directe of 
indirecte wijze nadelig (kunnen) beïnvloeden 

BREEAM: Certificatiesysteem voor duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling 

CAR: Calculation of Air pollution from Road traffic 

deelingreep: onderdeel van een ingreep, waarvoor afzonderlijke effecten kunnen 
aangegeven worden 

direct effect: een rechtstreeks milieu-effect als gevolg van een deelingreep 

discipline: milieu-aspect dat in het kader van een milieu-effectrapportage onderzocht wordt 

diversiteit: het aantal soorten dat op een bepaald oppervlak voorkomt 

ecosysteem: samenhangend geheel van elkaar onderling beïnvloedende planten, dieren, 
mensen en omgeving in een bepaald gebied 
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effect: verandering in het abiotische milieu ten gevolge van (voornamelijk) antropogene 
activiteiten 

effectbeoordeling: waarde-oordeel van de effecten die optreden ten gevolge van een 
geplande situatie uitgedrukt in kwalitatieve of kwantitatieve termen, zodanig dat de 
besluitvormer en de bevolking zich objectief kunnen inlichten over de ernst van de effecten 

effectvoorspelling: beschrijving van een toekomstige situatie rekening houdend met de 
aanleg, de exploitatie, de nabestemming en de afbraak van de geplande activiteit 

exploitatie: uitbating, gebruik 

fauna: de dierenwereld 

flora: de plantenwereld 

geluid: trillingen in de lucht die waarneembaar zijn voor het menselijk gehoor 

geologie: de wetenschap van de bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis van de aardkorst 
en van de processen die zich erin afspelen 

geplande situatie: toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het 
geplande project 

gestuurde ontwikkeling: tegenover de autonome ontwikkeling staan door de overheid 
gestuurde en beïnvloede ontwikkelingen. Deze kunnen uiteraard zeer divers zijn en 
afhankelijk van beleidsvoornemens, plannen en programma’s. 

grondwater: water onder het grondoppervlak, meestal beperkt tot water onder de 
grondwaterspiegel 

IFDM: The Immission Frequency Distribution Model 

indirect effect: onrechtstreeks milieu-effect ten gevolge van een direct effect of in hogere 
orde ten gevolge van een ander indirect effect 

ingreep-effectenschema: schema of netwerk dat de relatie tussen de milieueffecten 
onderling en met de afgeleide ingrepen van de activiteit aanduidt 

ingreep: onderdeel van een activiteit 

initiatiefnemer: degene (privaat- of publiekrechtelijk rechtspersoon) die een bepaald plan 
of project wil ondernemen en daarover een besluit vraagt 

kennisgevingsdossier: het kennisgevingsdossier vormt de eerste procedurele stap in de 
opmaak van een MER in Vlaanderen. Via de publieke terinzagelegging van dit dossier krijgen 
belangrijke actoren en het brede publiek de mogelijkheid om opmerkingen te maken over de 
toegepaste methoden en de te onderzoeken effecten, de alternatieven en de maatregelen 
met betrekking tot het milieu. Het kennisgevingsdossier ligt ter inzage bij de Dienst Mer en 
in de betrokken gemeente(n). 

KLIP: Het Kabel- en Leidinginformatieportaal 
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LAeq,T 
: het A-gewogen equivalent geluidsniveau is een maat voor het beschouwde 

fluctuerende geluid. De discontinue geluidsbelasting gedurende een periode T wordt 
omgerekend naar het niveau van een continu geluid met dezelfde geluidsbelasting. 

LA95,T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de observatieperiode T 
wordt overschreden. Het is een maat voor het overwegend heersende 
achtergrondgeluidsniveau. 

landschap: het waarneembare deel van de aarde, dat wordt bepaald door de onderlinge 
samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren klimaat, reliëf, water, bodem 
(abiotische factoren), flora en fauna (biotische factoren), alsmede het menselijk handelen 
(antropogene factoren) 

LDEN: jaargemiddelde waarde van de geluidsbelasting op een welbepaalde plaats. De 
indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen dag-, avond- en nachtniveau in dB. 

milderende maatregel: maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieu-effecten 
van het geplande project te vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen 

milieu: de fysieke, niet-levende en levende omgeving van de mens waarmee deze in een 
dynamische en wederkerige relatie staat 

milieueffectrapportage: de procedure waarbij een rapport wordt opgesteld dat dient als 
hulpmiddel bij de besluitvorming rond een voorgenomen actie die belangrijke gevolgen kan 
hebben voor het milieu. Het milieueffectrapport dient de te verwachten gevolgen voor het 
milieu en de mogelijke alternatieven te analyseren en te evalueren 

NEC: National Emission Ceilings, nationale emissieplafonds 

natuur: het geheel van ecosystemen, flora, vegetatie en fauna 

onbevaarbare waterlopen: de waterlopen die door de regering niet in het KB van 5 
oktober 1992 zijn opgenomen (niet als bevaarbare waterlopen worden gerangschikt) vanaf 
hun punt van oorsprong of van klassering, namelijk vanaf het punt waarop zij een 
deelbekken van meer dan 100 ha bezitten (Wet Onbevaarbare waterlopen) 

ontwikkelingsscenario: beschrijft 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. Deze scenario’s dienen beschreven te worden ter 
invulling van de referentiesituatie. Deze veranderingen kunnen onder impuls geschieden van 
zowel de autonome ontwikkeling als door de mens gestuurde ontwikkelingen. 

PM10: Stofdeeltjes met een equivalente diameter van minder dan 10 micrometer 

PM2,5: Stofdeeltjes met een equivalente diameter van minder dan 2,5 micrometer 

polluent: verontreinigende stof 

populatie: planten of dieren van één soort die met elkaar een bepaald milieu in een 
bepaald gebied bewonen 

profiel: eigenschap van de bodem die bepaald wordt door een opeenvolging van lagen in 
de diepte, gekenmerkt door een eigen textuur, structuur, kleur,... en die ontstaat als gevolg 
van de inwerking van klimaat en biologische factoren 
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projectgebied: het gebied waarin een voorgenomen activiteit gepland is 

recreatie: alle vormen van gedrag gericht op ontspanning in de vrije tijd met een maximale 
duur van één dag. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden binnen of buiten de eigen woning 
of woonomgeving 

referentiesituatie: de toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in 
functie van de effectvoorspelling.  

reikwijdte: de te beschouwen aspecten van het milieu in de m.e.r. 

sanering: gezond maken, verontreiniging wegnemen, immobiliseren of isoleren 

secundair effect: milieueffect veroorzaakt door een activiteit, die een gevolg is van het 
geplande project 

SEVESO: Inrichtingen die onder het toepassingsgebied van de Europese Seveso II-richtlijn 
vallen worden Seveso-inrichtingen genoemd. Het gaat om inrichtingen die een bepaalde 
hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op hun terrein aanwezig hebben. 

significantie: het kenmerk van een effect dat de graad van invloed op de besluitvorming 
bepaald, uitdrukking van de ernst van een effect door het invoeren van een uniforme 
waarderingsschaal 

structuur (bodem): eigenschap van de bodem die bepaald wordt door de samenhang 
tussen de bestanddelen van de bodem groepen van korrels, humus,...) 

structuurkenmerken: eigenschappen die de morfologisch variatie van een waterloop 
beschrijven zoals het meanderend verloop, het stroom-kuilenpatroon en de aan- of 
afwezigheid van holle oevers 

studiegebied: het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de 
milieueffecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten 

TA-Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Duitse regelgeving m.b.t. de 
controle van de luchtkwaliteit) 

textuur (bodem): eigenschap van de bodem die bepaald wordt door de grootte van de 
bodemkorrels. De bodem wordt op basis van de textuur ingedeeld in de klassen: zand, lemig 
zand, licht zandleem, leem, klei en zware klei 

Traag verkeer: voetgangers, fietsen, bromfietsen en moto’s 

vegetatie: ruimtelijke massa van plantenindividuen, in samenhang met de plaats waarin zij 
groeien en in de rangschikking die zij spontaan en door onderlinge concurrentie hebben 
ingenomen 

verwijdering: de vernietiging en definitieve opslag op of in de bodem en de hierop 
gerichte handelingen evenals de handelingen die als dusdanig worden bepaald door de 
Vlaamse regering overeenkomstig de geldende Europese voorschriften 

VISSIM: Verkeersmodel voor micro- en mesosituaties 
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waterbodem: de bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte 
van het jaar onder water staat 

zand: de minerale fractie groter dan 63 μm 
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16. BIJLAGEN 

Bijlage 1. Overzichtstabel met de verschillende in het project 
voorziene functies en bijhorende (vloer)oppervlaktes 





EUROSTADIUM BRUSSELS   

Projectnummer :     A2059

Documentnummer :     AA-VO-00-158-TB-002-0001-19

Documentnaam :     Oppervlaktetabel GRUP

 

Oppervlaktetabel met procentuele toewijzing volgens gewogen gebruik Procentuele toewijzing
Wo Ha Ho Tl Be Ka Di Opg Ogv Sob Soo Reb Reo Bo Pa  

 1 2 3a 3b 5 6a 6b 7 8 9a 9b 10a 10b x y Al BeRebSob DiBeSobReb HoRebSob SobBoRebDi SobReb SooReo

Verdieping Oppervlakte Wonen Handel Horeca
Toeristische 

logies
Bedrijven Kantoren Diensten

Openbare en 

private nuts- en 

gemeenschapsv

oorzieningen

Openbare 

groene en 

verharde 

ruimten

Socio-

culturele 

inrichtingen - 

bebouwd

Socio-

culturele 

inrichtingen - 

onbebouwd

Recreatieve 

voorzieningen

Bebouwd

Recreatieve 

voorzieningen 

Onbebouwd

Bestemmings- 

ongevoelig
Parking

Alle 

Bestemmin

gen

Bedrijven - 

Recreatie 

bebouwd - 

Socioculturele 

bebouwd

Diensten - 

Bestemmingso

ngevoelig - 

Socioculturele 

bebouwd - 

Recreatieve 

bebouwd

Horeca - 

Recreatieve 

voorziening

en bebouwd 

- 

Socioculture

le 

inrichtingen 

bebouwd

Socioculturele 

inrichtingen 

bebouwd - 

Bestemmings

ongevoelig - 

Recreatieve 

voorzieningen 

bebouwd - 

Diensten

Socioculture

le 

inrichtingen 

bebouwd - 

Recreatieve 

voorziening

en bebouwd

Socioculture

le 

inrichtingen 

onbebouwd - 

Recreatieve 

voorziening

en 

onbebouwd

MULTIFUNCTIONEEL COMPLEX : OPPERVLAKTE PER VERDIEPING

Stadion Verdieping -5 -5 5.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.228
3a

Horeca 10% 0% 33% 0% 0% 0%

Stadion Verdieping -3 -3 60.780 0 0 0 0 0 0 0 682 0 0 0 344 0 1.660 58.093
5

Bedrijven 10% 33% 0% 0% 0% 0%

Stadion Verdieping -2 -2 56.473 0 0 7.210 0 177 0 8.300 4.470 0 817 0 535 0 4.413 30.550
6a

Kantoren 10% 0% 0% 0% 0% 0%

Stadion Verdieping -2 Spelers -2 ' 1.938 0 0 0 0 0 0 306 974 0 0 0 0 0 572 86
6b

Diensten 10% 0% 25% 0% 25% 0% 0%

Stadion Gelijkvloers +0 +0 8.856 0 0 104 0 0 0 335 441 0 5.203 0 0 0 2.773 0
7

Openbare en private nuts- en 

gemeenschapsvoorzieningen
10% 0% 0% 0% 0% 0%

Stadion Verdieping +0.5 +0,5 8.073 0 0 0 0 0 0 0 295 0 6.923 0 0 0 855 0
9a

Socio-culturele inrichtingen - bebouwd 10% 33% 25% 33% 25% 50% 0%

Stadion Verdieping +1 +1 29.536 0 0 24.817 0 0 0 0 609 0 0 0 0 0 4.110 0
9b

Socio-culturele inrichtingen - onbebouwd 10% 0% 0% 0% 0% 50%

Stadion Verdieping +2 +2 19.037 0 0 0 0 6.933 1.394 0 560 0 0 0 0 0 10.151 0
10a

Recreatieve voorzieningen

Bebouwd
10% 33% 25% 33% 25% 50% 0%

Stadion Verdieping +3 +3 7.132 0 0 0 0 0 0 0 545 0 0 0 0 0 6.588 0
10b

Recreatieve voorzieningen 

Onbebouwd
10% 0% 0% 0% 0% 50%

Stadion Verdieping +4 +4 21.068 0 0 0 0 0 17.325 0 2.250 0 0 0 0 0 1.493 0
x

Bestemmingsongevoelig 0% 0% 25% 0% 25% 0% 0%

Stadion Verdieping +5 +5 19.057 0 0 0 0 15.735 0 0 2.180 0 0 0 0 0 1.143 0
y

Parking 10% 0% 0% 0% 0% 0%

Stadion Verdieping +6 +6 19.322 0 0 0 0 9.849 0 0 295 0 0 0 0 0 9.178 0
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Stadion Verdieping +7 +7 7.534 0 0 0 0 0 0 0 7.279 0 0 0 0 0 256 0

  

264.035 0 0 32.131 0 32.694 18.719 8.940 20.581 0 12.943 0 880 0 43.190 93.957  

Totalen volgens procentuele toewijzing
Totaal

2.078
3a

Horeca 1.133  944  2.078

3.313
5

Bedrijven 1.133 2.180 3.313

1.133
6a

Kantoren 1.133 1.133

16.471
6b

Diensten 1.133 4.606 10.731 16.471

1.133
7

Openbare en private nuts- en 

gemeenschapsvoorzieningen
1.133 1.133

39.402
9a

Socio-culturele Inrichtingen - bebouwd 1.133 2.180 4.606 944 10.731 19.807 39.402

6.285
9b

Socio-culturele inrichtingen - onbebouwd 1.133 5.152 6.285

39.402
10a

Recreatieve Voorzieningen - Bebouwd 1.133 2.180 4.606 944 10.731 19.807 39.402

6.285
10b

Recreatieve voorzieningen 

Onbebouwd
1.133 5.152 6.285

15.337
x

Bestemmingsongevoelig 0 4.606 10.731 15.337

1.133
y

Parking 1.133 1.133

396.006 0 0 34.209 0 36.006 19.852 25.411 21.714 0 52.345 6.285 40.281 6.285 58.528 95.090 11.332 6.539 18.424 2.833 42.925 39.615 10.304 131.972

PARKING : OPPERVLAKTE PER VERDIEPING

Parking Verdieping -1 -1 51.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.658 0 0 0 0 9.825

Parking Verdieping -2 -2 70.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.328

Driveway Verdieping -2 D -2 19.242 0 0 0 0 0 0 0 19.242 0 0 0 0 0 0 0

RS Verdieping -2 RS -2 18.743 0 0 0 0 0 0 0 5.523 13.220 0 0 0 0 0 0

Parking Verdieping -3 -3 69.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.501

Parking Verdieping -4 -4 51.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.482

Driveway Verdieping -4 D -4 1.959 0 0 0 0 0 0 0 1.959 0 0 0 0 0 0 0

Parking Verdieping -5 -5 69.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.154

Driveway Verdieping -5 D -5 12.538 0 0 0 0 0 0 0 12.538 0 0 0 0 0 0 0

Parking Verdieping -6 -6 68.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.995

  

433.425 0 0 0 0 0 0 0 39.262 13.220 41.658 0 0 0 339.285

PARK : OPPERVLAKTE PER VERDIEPING

Niveau Park +0 +0 165.060 0 0 0 0 0 0 0 0 165.060 0 0 0 0 0 0

Niveau Tuinbrug +2 +2 2.913 0 0 0 0 0 0 0 0 2.913 0 0 0 0 0 0

  

167.973 0 0 0 0 0 0 0 0 167.973 0 0 0 0 0

TOTAAL PARKING

TOTAAL PARK

Jaspers - Eyers | Architects   -   Tervuursevest 362  3000 Leuven

Tel 016 629171   -   architects@jaspers-eyers.be

SUBTOTAAL MFC

TOTAAL MFC TOTAAL MFC
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EUROSTADIUM BRUSSELS   

Oppervlaktetabel met procentuele toewijzing volgens gewogen gebruik Procentuele toewijzing
Wo Ha Ho Tl Be Ka Di Opg Ogv Sob Soo Reb Reo Bo Pa  

 1 2 3a 3b 5 6a 6b 7 8 9a 9b 10a 10b x y Al BeRebSob DiBeSobReb HoRebSob SobBoRebDi SobReb SooReo

Verdieping Oppervlakte Wonen Handel Horeca
Toeristische 

logies
Bedrijven Kantoren Diensten

Openbare en 

private nuts- en 

gemeenschapsv

oorzieningen

Openbare 

groene en 

verharde 

ruimten

Socio-

culturele 

inrichtingen - 

bebouwd

Socio-

culturele 

inrichtingen - 

onbebouwd

Recreatieve 

voorzieningen

Bebouwd

Recreatieve 

voorzieningen 

Onbebouwd

Bestemmings- 

ongevoelig
Parking

Alle 

Bestemmin

gen

Bedrijven - 

Recreatie 

bebouwd - 

Socioculturele 

bebouwd

Diensten - 

Bestemmingso

ngevoelig - 

Socioculturele 

bebouwd - 

Recreatieve 

bebouwd

Horeca - 

Recreatieve 

voorziening

en bebouwd 

- 

Socioculture

le 

inrichtingen 

bebouwd

Socioculturele 

inrichtingen 

bebouwd - 

Bestemmings

ongevoelig - 

Recreatieve 

voorzieningen 

bebouwd - 

Diensten

Socioculture

le 

inrichtingen 

bebouwd - 

Recreatieve 

voorziening

en bebouwd

Socioculture

le 

inrichtingen 

onbebouwd - 

Recreatieve 

voorziening

en 

onbebouwd

CAMPUS : OPPERVLAKTE PER VERDIEPING

Campus Gelijkvloers +0 +0 40.788 0 0 0 0 0 0 0 14.861 0 14.300 0 0 0 5.749 3.162
3b

Toeristische logies 20% 0%   0% 0%

Campus Verdieping +1 +1 19.792 0 0 0 0 0 0 0 18.467 20.407 0 0 0 0 512 0
5

Bedrijven 20%  0% 0% 0% 0%

Campus Verdieping +2 +2 21.935 0 0 0 0 20.352 0 0 232 0 0 0 0 0 512 0
7

Openbare en private nuts- en 

gemeenschapsvoorzieningen
20% 0% 0% 0% 0% 0%

Campus Verdieping +3 +3 21.238 0 0 0 0 19.656 0 0 232 0 0 0 0 0 512 0
8

Openbare groene en verharde ruimten 20% 0% 0% 0% 0% 0%

Campus Verdieping +4 +4 19.876 0 0 0 18.430 0 0 0 352 0 0 0 0 0 512 0
9a

Socio-culturele inrichtingen - bebouwd 20% 0% 0% 0% 0% 0%

Campus Verdieping +5 +5 13.783 0 0 0 12.359 0 0 0 335 0 0 0 0 0 529 0
x

Bestemmingsongevoelig 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Campus Verdieping +6 +6 8.649 0 0 0 0 0 0 0 7.537 0 0 0 0 0 275 0 100%

  

146.061 0 0 0 30.789 40.008 0 0 42.016 20.407 14.300 0 0 8.599 3.162

Totalen volgens procentuele toewijzing
Totaal

1.418
3a

Toeristische logies 1.418  0 0 1.418

1.418
5

Bedrijven 1.418 0 1.418

1.418
6a

Openbare en private nuts- en 

gemeenschapsvoorzieningen
1.418 1.418

1.418
6b

Openbare groene en verharde ruimten 1.418 1.418

1.418
7

Socio-culturele inrichtingen - bebouwd 1.418 1.418

0
9a

Bestemmingsongevoelig 0 0 0

166.371 0 0 0 32.207 41.426 0 0 43.434 21.825 15.717 0 0 0 8.599 3.162 7.089       7.089

PAVILJOEN : OPPERVLAKTE PER VERDIEPING

Verdieping -1 -1 8.332 0 0 0 0 0 0 0 3.297 0 5.035 0 0 0 0 0

Gelijkvloers +0 +0 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 0 0 0 0

  

9.242 0 0 0 0 0 0 0 3.297 0 5.945 0 0 0 0 0

1.173.017 0 0 34.209 32.207 77.432 19.852 25.411 107.707 203.018 115.665 6.285 40.281 6.285 67.127 437.537

TOTAAL PAVILJOEN

ALGEMEEN TOTAAL

 

SUBTOTAAL CAMPUS

TOTAAL CAMPUS TOTAAL CAMPUS
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Tractebel  Bijlagen 769 

Bijlage 2. Indicatieve grondplannen van het multifunctioneel 
complex met aanduiding van de verschillende functies 
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LEGENDE GRUP

Bestemmingsongevoelig

Openbare en private nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen

Alle bovenvermelde oppervlaktes zijn bruto.
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Be

Bo
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ST
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ST
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ST
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ST
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ST
320
ST
321

ST
322

ST
323

ST
324

ST
325

ST
326

ST
327

ST
328

ST
210

ST
211

ST
212

ST
213

ST
214

ST
215

ST
216

ST
217

ST
218

ST
219

ST
220

ST
221

ST
222

ST
307

ST
308

ST
309

ST
310

ST
311

ST
312

ST
313

ST
314

ST
315

ST
316

ST
317

ST
318

ST
319

ST
410

ST
411

ST
412

ST
413

ST
414

ST
415

ST
416

ST
417

ST
418

ST
419ST

420

ST
421

ST
422

ST
107

ST
108

ST
109

ST
110

ST
111

ST
112

ST
113

ST
114

ST
115

ST
116

ST
117

ST
118

ST
119

LEGENDE GRUP %

Al

Bo

Opg

SobBoRebDi

1300.G.005

1300.G.013

1300.A.004

1300.A.009

1300.G.012

1300.A.001

1300.G.024

1300.G.028

13
00

.A
.0

32
13

00
.A

.0
30

1300.A.033

1300.G.022 1300.G.021 1300.F.030

1300.G.019

1300.G.007
1300.G.004

1300.G.027

1300.G.025

1300.G.023
1300.G.020

1300.A.034

13
00

.A
.0

31
13

00
.A

.0
29

1300.A.028

1300.G.018

1300.A.005

1300.G.008
1300.G.001

1300.F.016

1300.G.003

1300.G.009

1300.G.014

1300.G.006

1300.G.017

1300.G.002

1300.G.010

1300.G.016

1300.A.010

1300.A.002

1300.A.003

1300.A.006

1300.A.008

1300.A.007

1300.G.015

1300.G.011

1300.F.001

1300.F.008

1300.E.012

1300.F.0091300.F.025

1300.F.021

13
00

.E
.0

32
13

00
.E

.0
30

1300.E.033

1300.F.0271300.F.028

1300.F.003

1300.F.014

1300.F.017

1300.F.022

1300.F.024

1300.F.0261300.F.029

1300.E.034

13
00

.E
.0

31
13

00
.E

.0
29

1300.E.028

1300.F.004

1300.F.015
1300.F.019 1300.F.018

1300.F.010

1300.F.005

1300.F.013

1300.F.002

1300.F.020

1300.F.012

1300.F.006

1300.E.011

1300.F.007

1300.F.011

1300.F.023

1300.B.001

1300.B.008

1300.A.012

1300.B.009

1300.B.025

1300.B.021

13
00

.A
.0

23
13

00
.A

.0
25

1300.A.022

1300.B.027 1300.B.028 1300.B.030

1300.B.003

1300.B.015 1300.B.017

1300.B.022

1300.B.024

1300.B.026
1300.B.029

1300.A.021

13
00

.A
.0

24
13

00
.A

.0
26

1300.A.027

1300.B.004

1300.B.014

1300.B.0191300.B.018
1300.B.010

1300.B.005

1300.B.013

1300.B.002

1300.B.0201300.B.012

1300.B.006

1300.A.011

1300.B.007

1300.B.011

1300.B.023

1300.C.005
1300.C.013

1300.C.012

1300.C.024

1300.C.028

13
00

.E
.0

23
13

00
.E

.0
25

1300.E.022

1300.C.0221300.C.021

1300.C.019

1300.C.008

1300.C.004

1300.C.027

1300.C.025

1300.C.0231300.C.020

1300.E.021

13
00

.E
.0

24
13

00
.E

.0
26

1300.E.027

1300.C.018

1300.C.007

1300.C.001 1300.C.003
1300.C.009

1300.C.014

1300.C.006

1300.C.017

1300.C.002 1300.C.010

1300.C.016

1300.E.010

1300.C.015

1300.C.011

1300.C.026

1300.B.016

1300.A.013

1300.A.020

1300.A.014

1300.A.018

1300.A.019

1300.A.015

1300.A.017

1300.A.016
1300.E.009

1300.E.013

1300.E.020

1300.E.0141300.E.018

1300.E.019

1300.E.017

1300.E.015

1300.E.016

1300.E.004

1300.E.001

1300.E.005

1300.E.002

1300.E.003

1300.E.008

1300.E.006

1300.E.007

1300.B.031 1300.C.029

1300.G.029 1300.F.031

1300.B.032 1300.C.030

1300.B.033 1300.C.031

1300.F.0321300.G.030

1300.G.031
1300.F.033

1300.F.034
1300.F.035

1300.G.032
1300.G.033

1300.B.034

1300.B.035

1300.C.032

1300.C.033

Alle bovenvermelde oppervlaktes zijn bruto.

Multifunctioneel complex - GRUP % - Verdieping +3
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LEGENDE GRUP %

Al

Be

Bo

DiBeSobReb
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Opg

SobReb

1200.G.049

1200.G
.045

12
00

.G
.0

38

12
00

.G
.0

37

12
00

.G
.0

36

12
00

.G
.0

40

12
00

.G
.0
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1200.G.043

12
00

.G
.0

41

12
00

.G
.0

42

1200.G
.046

1200.G.0471200.G.048

1200.G.035

1200.A.032

1200.A.015

1200.A.035

1200.A.033

1200.A.034

1200.B.049

1200.G.050

1200.A.030

1200.A.031

1200.G.008

1200.G.021

1200.A.036
1200.A.014

1200.A.010

1200.G.011

1200.A.003

1200.G.001

1200.G.051

1200.G
.044

1200.G.033

1200.G.031

1200.G.032

1200.G.034

1200.G.013

1200.G.003

1200.G.012

1200.G.019

12
00

.A
.0

08

1200.G.018

1200.G.029

1200.A.011

1200.A.013

1200.A.007

1200.G.005
1200.G.014

1200.G.023

1200.A.004

1200.A.009

1200.G.030

1200.G.010

1200.G.002

1200.A.006

1200.A.005

1200.G.015

1200.G.016

1200.G.025
1200.G.024

1200.G.006

1200.G.017

1200.G.007

1200.G.026

1200.A.001

1200.A.002

1200.G.028

1200.G.020

1200.F.035

12
00

.F
.0

3912
00

.F
.0

46

12
00

.F
.0

47

12
00

.F
.0

48

12
00

.F
.0
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12
00

.F
.0
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12
00

.F
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12
00

.F
.0

43

12
00

.F
.0

38
12

00
.F

.0
37

1200.F.036

1200.F.001

1200.E.040

1200.E.037

1200.E.039

1200.E.038

1200.F.034

1200.E.042

1200.E.041

1200.F.026

1200.F.050

1200.F.014

1200.E.036

1200.E.014

1200.E.016

1200.F.022

1200.E.024

1200.F.013

1200.F.033

12
00

.F
.0

40

1200.F.006

1200.F.004

1200.F.003

1200.F.005

1200.F.024

1200.F.030

1200.F.023

1200.F.020

1200.F.017

1200.F.051

1200.E.019

1200.E.017

1200.E.023

1200.F.027
1200.F.015

1200.F.007

1200.E.020

1200.E.015

1200.F.002

1200.F.021

1200.F.029

1200.E.021

1200.E.022

1200.F.049

1200.F.016

1200.F.0081200.F.009

1200.F.028

1200.F.018

1200.F.032

1200.F.010

1200.E.025

1200.F.011

1200.F.019

12
00

.F
.0

42

1200.E.035

1200.E.034 1200.E.013

1200.B.038

12
00

.B
.0
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12
00
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.0
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.0
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.0

47
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.0
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00
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.0
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.B
.0

401200.B.039

1200.B.001

1200.A.041

1200.A.038

1200.A.040

1200.A.039

1200.B.037

1200.A.043

1200.A.042

1200.B.028

1200.B.022

1200.B.014

1200.A.037

1200.A.016

1200.A.018

1200.B.026

1200.A.027

1200.B.035

1200.B.036

12
00

.B
.0

43

1200.B.003

1200.B.005

1200.B.006

1200.B.004

1200.B.024

1200.B.032

1200.B.025

1200.B.021

12
00

.A
.0

26

1200.B.019

1200.B.011

1200.A.019

1200.A.021

1200.A.025

1200.B.0291200.B.015

1200.B.007

1200.A.022

1200.A.017

1200.B.002

1200.B.023

1200.B.031

1200.A.023

1200.A.024

1200.B.017

1200.B.016

1200.B.008
1200.B.009

1200.B.030

1200.B.018

1200.B.034

1200.B.010

1200.A.029

1200.A.028

1200.B.012

1200.B.020

12
00

.B
.0

45

12
00

.C
.0

35

12
00

.C
.0

36

12
00

.C
.0

37

1200.C.045

1200.C
.041

1200.C
.039

1200.C.042
1200.C.043

1200.C.044

1200.C.034

1200.E.028

1200.E.031

1200.E.029

1200.E.030

1200.C.046

1200.E.026

1200.E.027

1200.C.008

1200.C.048

1200.C.021

1200.E.032

1200.E.001

1200.E.012

1200.C.013

1200.E.043

1200.C.001

1200.C.047

1200.C
.040

1200.C.031

1200.C.033

1200.C.032

1200.C.030

1200.C.011

1200.C.003

1200.C.012

1200.C.019

12
00

.E
.0

03

1200.C.018

1200.C.026

1200.E.008

1200.E.010

1200.E.007

1200.C.005 1200.C.014

1200.C.022

1200.E.004

1200.E.011

1200.C.029

1200.C.010

1200.C.002

1200.E.006

1200.E.005

1200.C.015

1200.C.016

1200.C.024

1200.C.023

1200.C.006

1200.C.017

1200.C.007

1200.C.025

1200.E.002

1200.C.028

1200.C.020

1200 .C
.038

1200.B.013 1200.C.027

1200.F.0121200.G.027

1200.E.033

1200.T.004

1200.T.001 1200.T.002 1200.T.003

1200.G.052

1200.A.046

1200.A.047

12
00

.A
.0

48

1200.A.049

1200.A.050

1200.E.046

1200.E.047

1200.A.044

1200.A.045

1200.E.044

1200.E.045

1200.B.050

1200.G.053

1200.G.054

12
00

.E
.0

48
12

00
.E

.0
49

12
00

.E
.0

50
12

00
.E

.0
51

1200.F.054

1200.B.053

1200.G.055 1200.F.055

1200.B.054 1200.C.051

1200.F.053

1200.F.052

1200.B.051

1200.B.052

1200.C.049

1200.C.050

Alle bovenvermelde oppervlaktes zijn bruto.
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ST
316

ST
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ST
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ST
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LEGENDE GRUP %

Al

Bo

Ho

Opg

SobReb

1100.G.029

1100.G.008

1100.G.020

1100.G.006

1100.A.017

1100.A.004

1100.G.011

1100.A.011

1100.G.022

1100.F.031

1100.G.002

1100.G.013

1100.G.031

1100.G.032

1100.G.034

1100.G.033

1100.G.012

1100.A.002

1100.A.003

1100.A.015

1100.A.005

1100.A.001

1100.G.021

1100.G.001

1100.G.004

1100.G.005

1100.G.0091100.G.014

1100.G.010

1100.G.030

1100.G.024

1100.G.027

1100.G.028

1100.G.018

1100.A.009

1100.A.010

1100.A.006

1100.A.007

1100.A.008

1100.A.012 1100.A.014

1100.G.019

1100.G.023

1100.G.017

1100.F.002

1100.F.029
1100.F.017

1100.F.032

1100.E.014

1100.F.026

1100.E.017

1100.F.015

1100.F.036

1100.F.028

1100.F.006

1100.F.005

1100.F.007

1100.F.008

1100.F.027

1100.E.026

1100.E.025

1100.E.027

1100.E.028

1100.F.016

1100.F.035

1100.F.034

1100.F.033

1100.F.024

1100.F.018

1100.F.025

1100.F.004

1100.F.009

1100.F.012

1100.F.013

1100.F.022

1100.E.024

1100.E.016

1100.E.023

1100.E.022
1100.E.020

1100.E.018

1100.F.023

1100.F.014

1100.F.021

1100.E.015

1100.B.003

1100.B.0281100.B.017

1100.B.033

1100.A.029

1100.B.027

1100.A.020

1100.B.015

1100.B.038

1100.B.025

1100.B.007

1100.B.008

1100.B.006

1100.B.005

1100.B.026

1100.A.031

1100.A.030

1100.A.018

1100.A.028

1100.A.032

1100.B.016

1100.B.037

1100.B.036

1100.B.035

1100.B.029
1100.B.018

1100.B.024

1100.B.004

1100.B.009

1100.B.012

1100.B.013

1100.B.023

1100.A.027

1100.A.019

1100.A.024

1100.A.026

1100.A.025

1100.A.021
1100.A.023

1100.B.021

1100.B.014
1100.B.022

1100.B.034

1100.C.030

1100.C.012 1100.C.010

1100.C.006

1100.C.017

1100.E.009

1100.C.009

1100.B.031 1100.C.002
1100.C.015

1100.C.035

1100.C.034

1100.C.032

1100.C.033

1100.C.016

1100.E.002

1100.E.003

1100.E.013

1100.E.001

1100.C.011

1100.C.001

1100.C.005

1100.C.004

1100.C.013
1100.C.018

1100.C.014

1100.C.031

1100.C.025

1100.C.028

1100.C.029

1100.C.023

1100.E.007

1100.E.008

1100.E.004

1100.E.006

1100.E.005

1100.E.010

1100.E.012

1100.C.022

1100.C.024

1100.C.021

1100.C.007

1100.B.032

1100.G.025

1100.G.026

1100.F.011

1100.F.010

1100.C.026

1100.C.027

1100.B.011

1100.B.010

1100.F.020

1100.F.019

1100.C.019

1100.C.020

1100.B.020

1100.B.019

1100.E.021

1100.G.015

1100.G.016

1100.T.001

1100.B.039

1100.A.037

1100.A.033

1100.A.034

1100.A.035

1100.A.036

1100.B.040

1100.B.041

1100.B.042
1100.B.043

1100.B.044

1100.B.045

1100.B.046

1100.B.047

1100.C.036

1100.C.037

1100.G.035

1100.G.036

1100.A.038

1100.G.037

1100.G.038

1100.G.039

1100.G.040

1100.G.041

1100.G.042

1100.F.037

1100.F.038

1100.E.029

1100.E.031

1100.E.032

1100.F.039

1100.F.040

1100.F.041

1100.F.042

1100.F.043

1100.F.044

1100.E.033

1100.E.034

1100.E.030

1100.C.038

1100.C.039

1100.C.040

1100.C.041

1100.C.042

1100.C.043

1100.B.048

1100.F.045

1100.B.049 1100.C.044

1100.A.039

1100.A.040 1100.E.000

1100.E.000

Alle bovenvermelde oppervlaktes zijn bruto.
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ST
324

ST
325

ST
326

ST
327

ST
328

ST
210

ST
211

ST
212

ST
213

ST
214

ST
215

ST
216

ST
217

ST
218

ST
219

ST
220

ST
221

ST
222

ST
307

ST
308

ST
309

ST
310

ST
311

ST
312

ST
313

ST
314

ST
315

ST
316

ST
317

ST
318

ST
319

ST
410

ST
411

ST
412

ST
413

ST
414

ST
415

ST
416

ST
417

ST
418

ST
419ST

420

ST
421

ST
422

ST
107

ST
108

ST
109

ST
110

ST
111

ST
112

ST
113

ST
114

ST
115

ST
116

ST
117

ST
118

ST
119

LEGENDE GRUP %

Al

Bo

Opg

Sob

1050.C.015

1050.C.001

1050.C.002

1050.C.008

1050.C.009

1050.C.013

1050.C.014

1050.C.005

1050.C.010

1050.C.006

1050.C.007

1050.C.011

1050.C.012

1050.C.003

1050.C.004

1050.C.017

1050.C.019

1050.C.018

1050.C.016

1050.B.002

1050.B.001

1050.B.017

1050.B.015

1050.B.016

1050.B.010

1050.B.011

1050.B.012

1050.B.007

1050.B.014

1050.B.013

1050.B.022

1050.B.021

1050.B.018

1050.B.019

1050.B.003

1050.B.005

1050.B.006

1050.B.004

1050.G.013

1050.G.001

1050.G.002

1050.G.008

1050.G.009

1050.G.018

1050.G.019

1050.G.005

1050.G.010

1050.G.006

1050.G.007

1050.G.012

1050.G.004

1050.G.003

1050.G.016

1050.G.014

1050.G.015

1050.G.017

1050.F.002

1050.F.001

1050.F.017

1050.F.015

1050.F.016

1050.F.010

1050.F.011

1050.F.012

1050.F.007

1050.F.013

1050.F.014

1050.F.008

1050.F.019

1050.F.018

1050.F.006

1050.F.004

1050.F.003

1050.F.005

1050.G.011 1050.F.009

1050.G.020

1050.C.0201050.B.020

1050.F.020

1050.G.021

1050.F.021

1050.C.021
1050.B.023

Alle bovenvermelde oppervlaktes zijn bruto.

Multifunctioneel complex - GRUP % - Verdieping +0.5
ST-VO-01-158-P3-002-1051- 2  |  09/03/2016  |  Schaal: 1/500 op A1
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227
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226
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225
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224
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209
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208
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207
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206
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205
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204
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203
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202
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201
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428

ST
427

ST
426

ST
425

ST
424

ST
423

ST
409

ST
408

ST
407

ST
406

ST
405

ST
404

ST
403

ST
402

ST
401

ST
301

ST
302

ST
303

ST
304

ST
305

ST
306

ST
320
ST
321

ST
322

ST
323

ST
324

ST
325

ST
326

ST
327

ST
328

ST
210

ST
211

ST
212

ST
213

ST
214

ST
215

ST
216

ST
217

ST
218

ST
219

ST
220

ST
221

ST
222

ST
307

ST
308

ST
309

ST
310

ST
311

ST
312

ST
313

ST
314

ST
315

ST
316

ST
317

ST
318

ST
319

ST
410

ST
411

ST
412

ST
413

ST
414

ST
415

ST
416

ST
417

ST
418

ST
419ST

420

ST
421

ST
422

ST
109

ST
110

ST
111

ST
112

ST
113

ST
114

ST
115

ST
116

ST
117

ST
118

ST
119

LEGENDE GRUP %

Al

Bo

Di

Ho

Opg

Sob

SobBoRebDi

SobReb

1000.F.027

1000.G.028

1000.A.028

1000.A.022

1000.G.023

1000.A.029

1000.G.026

1000.G.025

1000.A.005

1000.G.014

1000.G.002

1000.G.007

1000.A.001

1000.A.027

1000.A.006

1000.G.010

1000.G.015

1000.G.001

1000.G.017

1000.G.006

1000.G.009

1000.G.008

1000.G.019

1000.G.020

1000.G.021

1000.G.022

1000.A.033

1000.G.027

1000.F.028

1000.G.016

1000.G.011

1000.A.003

1000.A.002

1000.A.004

1000.G.003

1000.A.007

1000.A.008

1000.G.012

1000.G.013

1000.G.004

1000.B.028

1000.B.023

1000.A.030

1000.A.032

1000.B.027

1000.B.025

1000.B.026

1000.A.010

1000.B.021

1000.B.015

1000.A.012

1000.A.031

1000.A.011

1000.B.013

1000.B.008

1000.B.020

1000.B.001

1000.B.014

1000.B.017

1000.B.016

1000.B.005

1000.B.006

1000.B.003

1000.B.004

1000.B.024

1000.B.007

1000.B.009

1000.A.014

1000.A.013

1000.A.015

1000.B.018

1000.A.016

1000.A.018

1000.B.011

1000.B.010

1000.B.019

1000.F.022

1000.E.028

1000.E.030

1000.F.026

1000.E.027

1000.F.024

1000.E.031

1000.E.012

1000.F.009

1000.F.018

1000.F.014

1000.E.029

1000.E.013

1000.F.012

1000.F.008

1000.F.017

1000.F.001

1000.F.013

1000.F.016

1000.F.015

1000.F.004

1000.F.003

1000.F.006

1000.F.005

1000.E.031

1000.F.023

1000.F.007

1000.F.009

1000.E.018

1000.E.019

1000.E.020

1000.F.020

1000.E.016

1000.E.014

1000.F.011

1000.F.010

1000.F.019

1000.C.028

1000.E.026

1000.E.024

1000.C.026

1000.C.025

1000.E.008

1000.C.002

1000.C.009

1000.E.005

1000.E.025

1000.E.009

1000.C.010

1000.C.015

1000.C.001

1000.C.017

1000.C.006

1000.C.007

1000.C.008

1000.C.022

1000.C.021

1000.C.020

1000.C.019

1000.C.027

1000.C.016

1000.C.011

1000.E.001

1000.E.002

1000.E.003

1000.C.004

1000.E.011

1000.E.032

1000.C.012

1000.C.032

1000.C.003

1000.E.004

1000.E.022

1000.E.021

1000.G.030 1000.F.029

1000.B.012
1000.C.029

1000.G.031

1000.B.029

1000.F.030

1000.C.030

1000.F.025

1000.C.023

1000.E.007

1000.E.017

1000.F.031

1000.B.030

1000.F.032

1000.C.013

1000.C.014

Alle bovenvermelde oppervlaktes zijn bruto.

Multifunctioneel complex - GRUP % - Gelijkvloers +0
ST-VO-01-158-P3-002-1001- 2  |  09/03/2016  |  Schaal: 1/500 op A1
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ST
226

ST
225

ST
224
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208
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207
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205
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203
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202
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201

ST
428

ST
427

ST
426

ST
425

ST
424

ST
423

ST
301

ST
302

ST
303

ST
304

ST
305

ST
306

ST
210

ST
211

ST
212

ST
213

ST
214

ST
215

ST
216

ST
217

ST
218

ST
219

ST
220

ST
221

ST
222

ST
307

ST
308

ST
309

ST
310

ST
311

ST
312

ST
313

ST
314

ST
315

ST
414

ST
415

ST
416

ST
417

ST
418

ST
419ST

420

ST
421

ST
422

ST
107

ST
108

ST
109

ST
110

ST
111

ST
112

ST
113

ST
114

ST
115

ST
116

ST
117

ST
118

ST
119

LEGENDE GRUP %

Al

Be

BeRebSob

Bo

Di

DiBeSobReb

Ho

Opg

Pa

Reb

Sob

SobReb

SooReo

9200.B.023 9200.C.028

9200.G.026

9200.B.046

9200.F.016

9200.E.001

9200.C.027

9200.G.042

9200.G.040

9200.G.041

9200.G.043

9200.G.010

9200.F.047

9200.B.019

9200.B.014

9200.G.022

9200.G.021

9200.B.052

9200.B.051

9200.F.046

9200.C.045

9200.C.023

9200.B.047
9200.C.025

9200.B.048

9200.C.024

9200.F.043

9200.B.050

9200.F.045

9200.C.022

9200.F.044

9200.B
.020

9200.F.017

92
00

.A
.0

76

9200.A.078

9200.A.062

9200.A.077

9200.A.074

9200.A.073

9200.A.075

9200.A.065

9200.A.0729200.A.071

9200.A.069

9200.A.068

9200.A.079

9200.A.063

9200.A.025

9200.A.045

92
00

.A
.0

57
92

00
.A

.0
5592

00
.A

.0
54

9200.A.024

92
00

.A
.0

17

92
00

.A
.0

64

9200.A.070

9200.A.066

9200.A.067

9200.G.045

9200.A.004

9200.A.026

92
00

.A
.0

56

9200.A.013

9200.A.040

9200.A.023

92
00

.A
.0

18

9200.A.020

9200.A.081

9200.B.001
9200.B.016

92
00

.A
.0

19

9200.B.004

9200.B.006

9200.A.080

9200.A.003

9200.A.029

9200.A.002

9200.A.001

9200.C.046

9200.G.014

9200.G.012

9200.G.013

9200.F.006

9200.G.037

9200.F.009

9200.F.008

9200.C.030

9200.F.042

9200.F.014

9200.B.018

9200.C.026

9200.E.016

9200.B.049

92
00

.A
.0

41

9200.A.046

9200.F.018

92
00

.A
.0

42

92
00

.A
.0

43

92
00

.A
.0

44

9200.B.013

9200.A.058

9200.A.021

92
00

.A
.0

52
92

00
.A

.0
53

9200.F.004

9200.G.035

9200.A.061

9200.A.039

92
00

.A
.0

51

9200.A.022

9200.A.027

9200.G.020

9200.G.044

9200.G.039

9200.G.024

9200.G.008

9200.B
.017

9200.G.023

9200.F.013

9200.B.005

9200.B.007

9200.F.005

9200.F.003

9200.G.002

9200.G.038

9200.G.036

9200.C.029

9200.G.007

9200.A.009

9200.A.010.

9200.A.011

9200.A.037

9200.A.038

9200.F.019

9200.C.047

92
00

.A
.0

60

9200.E.027

9200.E.024

9200.A.048

9200.A.049

9200.B.015

9200.G.034

9200.G.027

9200.G.025

9200.G.011

9200.G.016

9200.G.0179200.G.018

9200.G.019

9200.G.009

9200.G.005

9200.F.007

9200.E.020

9200.B.009

9200.G.003

9200.G.004

9200.F.010

9200.F.011

9200.F.012

9200.E.023

9200.E.017 9200.E.018

9200.E.019

9200.B.054

9200.B.012

9200.B.011

9200.A.032

9200.A.031

9200.A.030

9200.A.014

9200.A.015

9200.A.016

9200.G.029

9200.G.030

9200.G.031

9200.G.001

9200.F.002

9200.E.015

9200.B.003

9200.A.028

9200.A.012

9200.G.006

9200.F.015

9200.B.022

9200.G.028

9200.E.022

9200.E.021

9200.B.010

92
00

.A
.0

59

9200.B.053

9200.C.044

9200.A.047

9200.B
.002

9200.B.008

92
00

.G
.0

33

92
00

.G
.0

32

9200.G.046

9200.B.021

9200.P.001

9200.F.001

9200.C.043

9200.A.050

9200.F.032

9200.F.031 9200.F.0299200.F.030

9200.F.027

9200.F.020

9200.F.034

9200.F.021

9200.F.039

9200.F.035 9200.F.028

9200.F.023

9200.F.026 9200.F.025

9200.F.024

9200.F.033
9200.F.036

9200.F.040 9200.F.0419200.F.038

9200.F.037

9200.C.040

9200.C.036

92
00

.C
.0

34 9200.C.042

9200.C.032

9200.C.039

9200.C.041

9200.C.033

9200.C.037

9200.C.035

9200.C.038

9200.C.031

9200.E.011

9200.E.002

9200.E.007

9200.E.003

9200.E.006

9200.E.012 9200.E.013

9200.E.014
9200.E.010

9200.E.004

9200.E.005

9200.B.035

9200.B.031

9200.B.033 9200.B.032

9200.B.045

9200.B.027

9200.B.036

9200.B.042
9200.B.038

9200.B.030
9200.B.029

9200.B.028

9200.B.034

9200.B.043
9200.B.044

9200.B.041

9200.C.011

9200.C.013 9200.C.015

9200.C.014

9200.C.021

9200.C.009

9200.C.002
9200.C.008

9200.C.012 9200.C.018
9200.C.019

9200.C.020

9200.C.006
9200.C.007

9200.C.001

9200.F.022

9200.G.015

9200.B.025

9200.B.037
9200.B.039 9200.B.040 9200.C.0049200.C.005

9200.C.010

92
00

.A
.0

35
92

00
.A

.0
36

92
00

.A
.0

34

9200.A.033

92
00

.A
.0

06
92

00
.A

.0
08

92
00

.A
.0

07

9200.A.005

9200.E.008

9200.E.009

9200.E.025

9200.E.026

9200.P.011

9200.P.008

9200.P.006

9200.P.007

9200.P.009

9200.P.010

9200.P.002

9200.P.005

9200.P.004

9200.P.003

9200.T.001

9200.C.016

9200.C.0179200.B.026

9200.B.024

9200.C.048

9200.F.048

9200.E.028

9200.C.049

9200.F.049

9200.E.030

9200.E.029

9200.B.055

9200.G.047

9200.A.082

9200.E.034

9200.E.033

9200.E.031

9200.E.032

9200.F.050

9200.C.050

Alle bovenvermelde oppervlaktes zijn bruto.

Multifunctioneel complex - GRUP % - Verdieping -2
ST-VO-01-158-P3-002-9201- 2  |  09/03/2016  |  Schaal: 1/500 op A1
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328
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212
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213

ST
214
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215
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216
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217
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218
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219
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220

ST
221

ST
222
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307

ST
308

ST
309

ST
310

ST
311

ST
312

ST
313

ST
314

ST
315

ST
414

ST
415

ST
416

ST
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ST
418
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ST
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ST
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109
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ST
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ST
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ST
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119

SOC toevoegen

LEGENDE GRUP %

Al

Bo

HoRebSob

Opg

Pa

Reb

9300.A.015

9300.A.013 9300.A.014

9300.A.012

93
00

.A
.0

17

9300.A.016

9300.A.007

9300.E.016

9300.B.021

9300.B.020

9300.B.019

9300.A.021

9300.P.017

9300.P.014

9300.P.012

93
00

.A
.0

11

9300.A.018

9300.A.001

9300.A.006

9300.A.020

9300.A.025

9300.A.019

9300.A.005

9300.B.001

9300.B.006

9300.B.011

9300.B.002

9300.B.004

9300.B.005

9300.B.003

9300.B.008

9300.B.010

9300.B.009

9300.B.007

9300.B.013

9300.B.012

9300.B.014

9300.B.015

9300.B.016

9300.B.017

9300.B.018 9300.B.022

9300.B.023 9300.B.024

9300.B.025

9300.B.026

9300.E.001

9300.E.005

9300.E.003

9300.E.004

9300.E.007
9300.E.006

9300.E.012

9300.E.011

9300.E.008

9300.E.014

9300.E.024

9300.E.022 9300.E.027

9300.E.025

9300.E.021

9300.E.015

9300.E.019

9300.E.017

9300.E.0239300.A.004

9300.A.002

9300.A.010

9300.A.008

9300.A.028

9300.A.027

9300.A.022

9300.A.024

9300.P.001

9300.P.003

9300.A.009

9300.A.023

9300.C.006

9300.C.0049300.C.005

9300.C.001

9300.C.002

9300.C.010

9300.C.009

9300.C.008

9300.C.023

9300.C.017

9300.C.020

9300.C.025

9300.C.027

9300.C.026

9300.C.024

9300.C.019

9300.C.021

9300.C.022

9300.C.018

9300.C.012

9300.C.011

9300.C.013

9300.C.016

9300.C.015

9300.C.014

9300.C.007

9300.P.004

9300.G.008

9300.G.009

9300.G.010

9300.G.023

9300.G.017

9300.G.020

9300.G.026

9300.G.024

9300.G.025

9300.G.027

9300.G.019

9300.G.021

9300.G.022

9300.G.018

9300.G.012

9300.G.011

9300.G.013

9300.G.016

9300.G.015

9300.G.014
9300.G.007

9300.G.006

9300.G.005 9300.G.004

9300.G.001

9300.G.002

9300.P.006

9300.F.022

9300.F.0239300.F.024

9300.F.025

9300.F.026

9300.F.019

9300.F.020

9300.F.021

9300.F.001

9300.F.006

9300.F.009

9300.F.005

9300.F.003

9300.F.002

9300.F.004

9300.F.008

9300.F.010

9300.F.011

9300.F.007

9300.F.014
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Bijlage 3. Indicatieve grondplannen en doorsnede van de 
ondergrondse parking 
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Bijlage 4. Indicatieve grondplannen van de campus en het paviljoen 
met aanduiding van de verschillende functies  
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1400.E.018

1400.F.001

1400.E.016

1400.C.014

1400.C.015

1400.C.016

1400.C.017

1400.D.001

1400.D.002

1400.D.003

1400.D.004

1400.D.005

1400.D.006

1400.D.007

1400.D.008
1400.D.009

1400.D.010

1400.E.002
1400.E.0031400.E.0041400.E.0051400.E.0061400.E.0071400.E.008

1400.E.009
1400.E.010

1400.E.011

1400.E.012

1400.E.013

1400.E.014

1400.E.015

1400.F.002

1400.F.003

1400.F
.004

1400.F .005

1400.F
.006

1400.C.022

1400.C.021

1400.C.020

1400.C.019

1400.C.018

1400.D.023

1400.D.022

1400.D.021
1400.D.020

1400.D.019
1400.D.018

1400.D.017
1400.D.016

1400.D.015
1400.D.014

1400.D.013

1400.E.030
1400.E.029

1400.E.0281400.E.0271400.E.0261400.E.0251400.E.024
1400.E.023

1400.E.022

1400.E.021

1400.E.020

1400.E.019

1400.F.030

1400.F.029

1400.X
.028

1400.F
.027

1400.C.023 1400.C.012

1400.E.042

1400.A.033

1400.A.032

1400.A.036
1400.A.038

1400.A.039
1400.A.040

1400.A.035

1400.A.047

1400.A.046

1400.A.045

1400.B.036

1400.B.040

1400.B.039

1400.B.038

1400.B.035

1400.B.044
1400.B.043

1400.C.037
1400.C.036

1400.C.045

1400.C.046

1400.C.043

1400.C.050

1400.C.049

1400.C.048

1400.D.030

1400.D.027

1400.D.029

1400.E.033 1400.E.034

1400.E.038

1400.E.037

1400.E.036

1400.E.041

1400.F.032

1400.F.033

1400.F.041

1400.F.043

1400.F.042

1400.F.046

1400.F.047

1400.F.049

1400.G.035

1400.G.036

1400.H.036
1400.H.037

1400.H.040

1400.H.041

1400.H.039

1400.H.045
1400.H.046

1400.H.044

1400.I.029

1400.I.028

1400.I.027

1400.I.032

1400.I.033

1400.I.034

1400.A.041

1400.A.052

1400.B.041

1400.C.041

1400.C.051

1400.D.031

1400.E.039

1400.F.037

1400.G.040

1400.H.042

1400.H.051

1400.I.035

1400.J.038

1400.J.034

1400.J.033

1400.G.043

1400.G.042

1400.B.037

1400.A.049

1400.A.037

1400.J.035

1400.I.031

1400.H.048

1400.H.038

1400.G.037

1400.F.045

1400.F.034

1400.E.035

1400.D.034

1400.C.047

1400.C.038

1400.A.051

1400.A.050

1400.C.039

1400.D.033

1400.F.035

1400.G.038

1400.H.049

1400.C.040
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1400.G.009
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1400.H.025

1400.H.026

1400.H.027

1400.H.028

1400.H.030

1400.H.031

1400.H.032

1400.H.033

1400.H.034

1400.G.019

1400.G.020
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1400.G.023
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1400.G.025

1400.G.026

1400.G.027

1400.G
.028

1400.G
.029

1400.G
.030

14
00

.G
.03

1

14
00

.G
.03

2

14
00

.F
.0

19
14

00
.F

.0
20

14
00

.F
.0

21
14

00
.F

.0
22

14
00

.F
.0

23
14

00
.F

.0
24

14
00

.F
.0

25

14
00

.F
.0

26

1400.H.0231400.H.012

1400.H.029
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1400.H.021

1400.H.020

1400.H.019

1400.H.018

1400.I.022

1400.I.021

1400.I.020

1400.I.023

1400.I.019

1400.I.018

1400.I.017

1400.I.016

1400.I.015

1400.I.014

1400.I.013

1400.J.030

1400.J.029

1400.J.028

1400.J.027
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1400.J.021
1400.J.020

1400.J.019
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1400.J.004
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307
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308
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309
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310
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311
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CA
313

CA
314

CA
315

CA
316

CA
317

CA
318

CA
319

CA
320

CA
03

CA
01

CA
02

LEGENDE Vergunning

Bedrijven

Bestemmingsongevoelig

Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen

Toegewezen aan alle bestemmingen

CA
321

CA
322

CA
323

CA
324

CA
325

CA
326

CA
327

CA
421

CA
422

CA
423

CA
424

CA
425

CA
426

CA
427

CA
621

CA
622

CA
623

CA
624

CA
625

CA
626

CA
627

CA
04

CA
08

CA
07

CA
05

CA
508

CA
509

CA
510

CA
511

CA
512

CA
513

CA
514

CA
515

CA
516

CA
517

CA
518

CA
519

CA
520

CA
521

CA
522

CA
523

CA
524

CA
525CA

526CA
527

CA
507

CA
506

CA
505

CA
504

CA
503

CA
502

CA
501

1300.C.002

1300.A.005

1300.A.0061300.A.007 1300.A.015

1300.A.016

1300.A.017

1300.B.007 1300.B.008

1300.B.009

1300.C.006

1300.C.007

1300.C.008

1200.D.004

1200.D.005 1200.D.006

1200.D.016

1200.D.015

1200.D.014

1300.E.007

1300.E.006

1300.E.005

1300.F.006
1300.F.005

1300.F.004

1300.F.014

1300.F.015

1300.F.016

1300.G.007

1300.G.008

1300.G.009

1300.H.008

1300.H.007

1300.H.006

1300.I.004

1300.I.005

1300.I.006

1300.I.014

1300.I.015

1300.I.016

1300.J.005

1300.J.006

1300.J.007

1300.A.001

1300.E.010

1300.A.010

1300.B.002

1300.D.009

1300.E.001

1300.F.009

1300.G.002

1300.I.009

1300.J.001

1300.G.004

1300.B.005

1300.H.004

1300.I.002

1300.I.012

1300.J.003

1300.A.013

1300.B.004

1300.C.004

1200.D.002

1200.D.011

1300.E.003

1300.F.002

1300.F.012

1300.G.005

1300.B.003

1300.A.012

1300.A.011

1300.A.003

1300.A.002

1300.J.002

1300.I.011

1300.I.010

1300.I.001

1300.H.003

1300.C.003

1200.D.001

1200.D.012

1200.D.010

1300.E.002

1300.F.001

1300.F.010

1300.F.011

1300.G.003

1300.F.003

1300.F.017

1300.G.010

1300.H.009

1300.I.007

1300.I.017

1300.J.008

1300.A.018

1300.B.006

1300.C.005

1200.D.003

1200.D.013

1300.E.008

1300.B.010

1300.A.014

1300.A.004

1300.J.004

1300.I.013

1300.I.003

1300.H.005

1300.G.006

1300.F.013

1300.F.007

1300.E.004

1200.D.017

1200.D.007

1300.C.009

1300.A.008

1300.A.009

1300.B.001

1300.C.001

1300.D.008

1300.E.009

1300.F.008

1300.G.001

1300.I.008

1300.J.009

CA
06

1300.H.001

1300.H.002
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313

CA
314
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CA
316
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317

CA
318

CA
319

CA
320

CA
03

CA
01

CA
02

LEGENDE Vergunning

Bedrijven

Bestemmingsongevoelig

Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen

Toegewezen aan alle bestemmingen

CA
321

CA
322

CA
323

CA
324

CA
325

CA
326

CA
327

CA
421

CA
422

CA
423

CA
424

CA
425

CA
426

CA
427

CA
621

CA
622

CA
623

CA
624

CA
625

CA
626

CA
627

CA
04

CA
08

CA
07

CA
05

CA
508

CA
509

CA
510

CA
511

CA
512

CA
513

CA
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516

CA
517

CA
518
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CA
520

CA
521

CA
522

CA
523

CA
524

CA
525CA

526CA
527

CA
507

CA
506

CA
505

CA
504

CA
503

CA
502

CA
501

1200.A.010

1200.A.015

1200.A.016

1200.A.017

1200.B.007

1200.B.008

1200.B.009

1200.C.006

1200.C.007

1200.C.008

1200.D.004

1200.D.005

1200.D.006

1200.D.016

1200.D.015

1200.D.014

1200.E.007

1200.E.006

1200.E.005

1200.F.006

1200.F.005

1200.F.004
1200.F.014

1200.F.015

1200.F.016

1200.G.007

1200.G.008

1200.G.009

1200.H.008

1200.H.007

1200.H.006

1200.I.004

1200.I.005

1200.I.006

1200.I.014

1200.I.015

1200.I.016

1200.J.005

1200.J.006

1200.J.007

1200.A.001

1200.E.010

1200.B.002

1200.D.009

1200.E.001

1200.F.009

1200.G.002

1200.I.009

1200.J.001

1200.B.005

1200.G.004

1200.H.004

1200.I.002

1200.I.012

1200.J.003

1200.A.013

1200.B.004

1200.C.004

1100.D.002

1200.D.011

1200.E.003

1200.F.002

1200.F.012

1200.G.005

1200.B.003

1200.A.012

1200.A.011

1200.A.003

1200.A.002

1200.J.002

1200.I.011

1200.I.010

1200.I.001

1200.H.003

1200.C.003

1200.D.001

1200.D.012

1200.D.010

1200.E.002

1200.F.001

1200.F.010

1200.F.011

1200.G.003

1200.F.003

1200.F.017

1200.G.010

1200.H.009

1200.I.007

1200.I.017

1200.J.008

1200.A.008

1200.A.018

1200.B.006

1200.C.005

1200.D.003

1200.D.013

1200.E.008

1200.A.005

1200.A.006

1200.A.007

1200.B.010

1200.A.014

1200.A.004

1200.J.004

1200.I.013

1200.I.003

1200.H.005

1200.G.006

1200.F.013

1200.F.007

1200.E.004

1200.D.017

1200.D.007

1200.C.009

1200.C.002

1200.H.002

1200.A.009

1200.B.001

1200.C.001

1200.D.008

1200.E.009

1200.F.008

1200.G.001

1200.I.008

1200.J.009

CA
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1200.H.001
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LEGENDE Vergunning

Bestemmingsongevoelig

Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen

Openbare groene en verharde ruimten

Toegewezen aan alle bestemmingen
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423
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624
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1100.J.001

1100.H.004

1100.H.008

1100.H.007

1100.I.002

1100.I.004

1100.I.005

1100.I.006

1100.I.012

1100.I.016

1100.I.015

1100.I.014
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1| INLEIDING 

Om na te gaan wat de maximale capaciteit van de voorgestelde wegenis is en wat de verschillen zijn met de bestaande 

infrastructuur, worden deze netwerken gesimuleerd zonder overig verkeer. Er wordt telkens één uur gesimuleerd. 

Hiervoor werden volgende scenario’s getest: 

- Huidige situatie: bestaande wegenis + bestaande slagboomorganisatie 

- Geoptimaliseerde parking: bestaande wegenis + geoptimaliseerde parking 

- Geoptimaliseerde situatie (huidige knoop A12): geoptimaliseerde wegenis + geoptimaliseerde parking  

- Geoptimaliseerde situatie (toekomstige knoop A12): geoptimaliseerde wegenis + geoptimaliseerde parking  

- Geoptimaliseerde situatie (BAFO-variant) 

Voor al deze scenario’s wordt telkens een variant met enkel inrijdend en met in- en uitrijdend verkeer bekeken. Bij de situaties met 

in- en uitrijdend verkeer wordt telkens evenveel in- als uitrijdend verkeer in rekening gebracht. 

2| SAMENVATTING 

Onderstaand tabellen geven een overzicht van de afwikkeling voor de verschillende scenario’s in functie van het aantal voertuigen 

dat op het netwerk werd gezet. 

# vtg 

Bestaande infrastructuur 

Bestaande situatie Geoptimaliseerde parking 

In & Uit In In & Uit In 

500 Vlotte verkeersafwikkeling Vlotte verkeersafwikkeling 
 

 

750 Beperkte file terugslag Beperkte file terugslag 
 

 

1000 Weefprobleem inrijdend + 
terugslag Grote terugslag 

 
 

1250 Weefprobleem + grote 
terugslag Grote terugslag 

 
 

1500 Weefprobleem + grote 
terugslag Grote terugslag 

 
 

1750 Weefprobleem + grote 
terugslag Grote terugslag Bocht nipt, weefzone nipt 

(parking+)  

2000 Weefprobleem + grote 
terugslag Grote terugslag Terugslag bocht, weefzone Terugslag bocht 

 



 

 

 

 

 

 

# vtg 

Geoptimaliseerde infrastructuur 

Huidige knoop A12 Toekomstige knoop A12 BAFO variant 

In&Uit In In&Uit In In&Uit In 

1500 Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

2000 
Vlotte 

verkeersafwikkeling. 
Uitrijden vertraagd 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

2500 
Vlotte 

verkeersafwikkeling. 
Uitrijden vertraagd 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling. 

 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling. 

 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

3000 
Vlotte 

verkeersafwikkeling. 
Uitrijden vertraagd 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling. 
Uitrijden vertraagd 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

Vlotte 
verkeersafwikkeling. 

Vlotte 
verkeersafwikkeling 

3500 

Vlotte 
verkeersafwikkeling. 

Limiet voor bochtstraal 
aan 50 km/u 

Uitrijden vertraagd 

Vlotte 
verkeersafwikkeling. 

Limiet voor bochtstraal 
aan 50 km/u 

Vlotte 
verkeersafwikkeling. 

Limiet voor bochtstraal 
aan 50 km/u 

Uitrijden vertraagd 

Vlotte 
verkeersafwikkeling. 

Limiet voor bochtstraal 
aan 50 km/u 

Vlotte 
verkeersafwikkeling. 

Limiet voor bochtstraal 
aan 50 km/u 

Vlotte 
verkeersafwikkeling. 

Limiet voor bochtstraal 
aan 50 km/u 

4000 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaan kortstondige 

vertragingen 
Uitrijden vertraagd 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaan kortstondige 

vertragingen 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaan kortstondige 

vertragingen 
Uitrijden vertraagd 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaan kortstondige 

vertragingen 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaan kortstondige 

vertragingen 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaan kortstondige 

vertragingen 

4500 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaat structurele 

terugslag 
Uitrijden vertraagd 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaat structurele 

terugslag 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaat structurele 

terugslag 
Uitrijden vertraagd 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaat structurele 

terugslag 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaat structurele 

terugslag 

Bij bochtstraal 70 km/u 
ontstaat structurele 

terugslag 

 



 

 

 

 

 

3| HUIDIGE SITUATIE 

In dit scenario wordt de huidige situatie in beeld gebracht, met inbegrip van de huidige parkingtoegangen. 

3|1 ZOWEL IN- ALS UITRIJDEND VERKEER 

- 500 voertuigen  

De verkeersafwikkeling verloopt vlot 

- 750 voertuigen 

Er ontstaat een beperkte terugslag ter hoogte van de slagbomen. De capaciteit voor het oprijden van de parking 

volstaat niet. Binnen het gesimuleerde uur ontstaat echter nog geen terugslag tot op de R0. In deze situatie ontstaan 

er nog geen weefproblemen. 

- 1000 voertuigen 

Er ontstaat zware terugslag door het gebrek aan capaciteit ter hoogte van de slagbomen. De weefbeweging op de 

binnenring (parallelweg) begint moeizamer te verlopen. 
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- 1500 voertuigen 

Er ontstaat zware terugslag door het gebrek aan capaciteit ter hoogte van de slagbomen. De weefbeweging op de 

binnenring (parallelweg) zorgt nu voor een structurele file-opbouw. 

- 2000 tot 4500 voertuigen 

Er ontstaat zware terugslag door het gebrek aan capaciteit ter hoogte van de slagbomen. De weefbeweging op de 

binnenring (parallelweg) zorgt nu voor een structurele file-opbouw. 
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3|2 ENKEL INRIJDEND VERKEER 

- 500 voertuigen 

De verkeersafwikkeling verloopt vlot 

- 750 voertuigen 

Er ontstaat beperkte fileterugslag ter hoogte van de slagbomen. Deze slaat binnen het gesimuleerde uur echter nog 

niet terug tot op de R0. 
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- 1000 voertuigen 

Er ontstaat fileterugslag ter hoogte van de slagbomen. Deze slaat terug tot op de R0 (parallelweg) in beide richtingen. 

 

 

- 1250 – 4500 voertuigen 

Er ontstaat sterke fileterugslag ter hoogte van de slagbomen. Deze slaat terug tot op de R0 (parallelweg) in beide 

richtingen. 
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4| GEOPTIMALISEERDE PARKING 

In dit scenario wordt gewerkt met de bestaande op- en afritten, maar worden deze aangesloten op een geoptimaliseerde 

infrastructuur op de parking. 

4|1 ZOWEL IN- ALS UITRIJDEND VERKEER 

- 500-1500 voertuigen 

De verkeersafwikkeling verloopt vlot. 

- 1750 - 4500 voertuigen 

In de weefzone op de binnenring (parallelweg) verloopt het weven iets moeizamer. Regelmatig moet een voertuig 

sterk vertragen om in- of uit te kunnen weven. Er ontstaat echter nog geen structurele file. Het verkeer in de bocht 

van de afrit vanaf de binnenring (paralelweg) begint te vertragen, maar er ontstaat nog geen structureel knelpunt. 
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4|2 ENKEL INRIJDEND VERKEER 

- 500-1500 voertuigen 

De verkeersafwikkeling verloopt vlot. 

- 2000 – 4500 voertuigen 

De bocht van de afrit heeft onvoldoende capaciteit, waardoor terugslag ontstaat tot op de binnenring (parallelweg). 

Hier ontstaat een structurele file. 
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5| GEOPTIMALISEERDE SITUATIE (BESTAANDE KNOOP A12) 

In deze situatie is zowel de parking als de aansluiting op de R0 geoptimaliseerd. Er wordt uitgegaan van de 

aansluiting op de bestaande situatie van het complex R0 – A12. Op de parallelweg werd een derde bijkomende 

rijstrook voorzien. 

Aangezien de ingaande stromen in deze simulaties geval groter worden dan de voordien getekende toeritten tot de 

parking aankunnen, werden deze aangepast. De exacte layout van deze inritten werd buiten beschouwing gelaten. 

5|1 ZOWEL IN- ALS UITRIJDEND VERKEER 

- 500 tot 1500 voertuigen 

De verkeersafwikkeling verloopt vlot. 

- 2000 voertuigen 

Vanaf 2000 uitrijdende voertuigen ontstaat in dit geval een vertraging bij het uitrijden. Het merendeel van het verkeer 

wil immers invoegen op de R0, terwijl hiervoor maar één rijstrook beschikbaar is. Slechts een beperkt aandeel neemt 

de 2e tak naar de A12 richting Brussel. Dit heeft echter enkel impact op de interne wegenis en heeft geen impact op 

de parallelweg van de R0 

- 2500 – 3000 voertuigen 

Buiten het hierboven vermelde aandachtspunt bij het uitrijden, verloopt de verkeersafwikkeling vlot. 

- 3500 voertuigen 

Bij een bochtsnelheid van 50 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, ontstaat terugslag op deze 

locatie. De bochtsnelheid werd hier vervolgens verhoogd om het verdere effect te testen. 

 

- 4000 voertuigen 

Bij een bochtsnelheid van 70 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, kan het verkeer nog verwerkt 

worden, maar er ontstaan wel kortstondige vertragingen. 

- 4500 voertuigen 

Vanaf 4500 voertuigen ontstaat ook met een bochtsnelheid van 70 km/u terugslag tot op de R0. 
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5|2 ENKEL INRIJDEND VERKEER 

- 500 tot 3000 voertuigen 

De verkeersafwikkeling verloopt vlot. 

- 3500 voertuigen 

Bij een bochtsnelheid van 50 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, ontstaat terugslag op deze 

locatie. De bochtsnelheid werd hier vervolgens verhoogd om het verdere effect te testen. 

- 4000 voertuigen 

Bij een bochtsnelheid van 70 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, kan het verkeer nog verwerkt 

worden, maar er ontstaan wel kortstondige vertragingen. 

- 4500 voertuigen 

Vanaf 4500 voertuigen ontstaat ook met een bochtsnelheid van 70 km/u terugslag tot op de R0. 

6| GEOPTIMALISEERDE SITUATIE (TOEKOMSTIGE KNOOP A12) 

In deze situatie is zowel de parking als de aansluiting op de R0 geoptimaliseerd. Er wordt uitgegaan van de 

aansluiting op de toekomstige situatie van het complex R0 – A12. Op de parallelweg werd een derde bijkomende 

rijstrook voorzien. 

6|1 ZOWEL IN- ALS UITRIJDEND VERKEER 

- 500 tem 2500 voertuigen 

De verkeersafwikkeling verloopt vlot. 

- 3000 voertuigen 

Vanaf 3000 uitrijdende voertuigen ontstaat in dit geval een vertraging bij het uitrijden. Ongeveer 1/3e voertuigen van 

het verkeer of 2000 wil immers invoegen op de R0, terwijl hiervoor maar één rijstrook beschikbaar is. Slechts een 

derde neemt de 2e tak naar de A12. Dit heeft echter enkel impact op de interne wegenis en heeft geen impact op de 

parallelweg van de R0 

- 3500 voertuigen 

Bij een bochtsnelheid van 50 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, ontstaat terugslag op deze 

locatie. De bochtsnelheid werd hier vervolgens verhoogd om het verdere effect te testen. 

- 4000 voertuigen 

Bij een bochtsnelheid van 70 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, verloopt de verkeersafwikkeling 

voor het inrijdend verkeer overal vlot. 

- 4500 voertuigen 

Vanaf 4500 voertuigen ontstaat ook met een bochtsnelheid van 70 km/u terugslag tot op de R0. 

6|2 ENKEL INRIJDEND VERKEER 

- 500 tem 3000 voertuigen 

De verkeersafwikkeling verloopt vlot. 

- 3500 voertuigen 

Bij een bochtsnelheid van 50 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, ontstaat terugslag op deze 

locatie. De bochtsnelheid werd hier vervolgens verhoogd om het verdere effect te testen. 

- 4000 voertuigen 
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Bij een bochtsnelheid van 70 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, kan het verkeer nog verwerkt 

worden, maar er ontstaan wel kortstondige vertragingen. 

- 4500 voertuigen 

Vanaf 4500 voertuigen ontstaat ook met een bochtsnelheid van 70 km/u terugslag tot op de R0. 

7| GEOPTIMALISEERDE SITUATIE BAFO 

In deze situatie werd uitgegaan van het voorstel geformuleerd in de BAFO, waarbij rekening gehouden werd met de situatie met 

aangepaste knoop A12. 

7|1 ZOWEL IN- ALS UITRIJDEND VERKEER 

- 500 tem 3000 voertuigen 

De verkeersafwikkeling verloopt vlot. 

- 3500 voertuigen 

Bij een bochtsnelheid van 50 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, ontstaat terugslag op deze 

locatie. De bochtsnelheid werd hier vervolgens verhoogd om het verdere effect te testen. 

- 4000 voertuigen 

Bij een bochtsnelheid van 70 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, verloopt de verkeersafwikkeling 

voor het inrijdend verkeer overal vlot. 

- 4500 voertuigen 

Vanaf 4500 voertuigen ontstaat ook met een bochtsnelheid van 70 km/u terugslag tot op de R0. 

7|2 ENKEL INRIJDEND VERKEER 

- 500 tem 3000 voertuigen 

De verkeersafwikkeling verloopt vlot. 

- 3500 voertuigen 

Bij een bochtsnelheid van 50 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, ontstaat terugslag op deze 

locatie. De bochtsnelheid werd hier vervolgens verhoogd om het verdere effect te testen. 

- 4000 voertuigen 

Bij een bochtsnelheid van 70 km/u voor het inrijden komende vanaf de binnenring, verloopt de verkeersafwikkeling 

voor het inrijdend verkeer overal vlot. 

- 4500 voertuigen 

Vanaf 4500 voertuigen ontstaat ook met een bochtsnelheid van 70 km/u terugslag tot op de R0. 
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1| INLEIDING 

Voor het bepalen van de referentie-situatie wordt uitgegaan van de cijfers van het provinciaal verkeersmodel BAU 2020. Dit model 

houdt echter enkel rekening met het ‘dagelijkse’ verkeer en niet met specifieke voertuigstromen in functie van evenementen (zoals 

expo of voetbalmatch). Ook de ontwikkeling van Neo werd nog niet in dit model opgenomen. Aangezien deze stromen wel van belang 

zijn voor de verkeersafwikkeling in de onmiddellijke omgeving van het project, worden deze bijkomend ingeschat. 

Voor de meeste activiteiten zijn geen exacte gegevens gekend. Er wordt dus een inschatting gemaakt op basis van verzamelde 

gegevens. Aangezien het voornamelijk van belang is het effect van het project in te schatten tegen de achtergrond van deze 

verkeersstromen, zullen beperkte afwijkingen t.o.v. de reële waarden geen fundamenteel verschil maken in de beoordeling. 

2| ACHTERGRONDINTENSITEITEN 

2|1 NEO 

2|1|1 Oppervlaktes 

Voor de oppervlaktes werd uitgegaan van de gegevens die aangeleverd werden door het studiebureau verantwoordelijk voor de 

opmaak van het ‘Rapport d’incidences’ voor Neo. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen Neo I en Neo II. Aangezien Neo 

III voorlopig nog onzeker is en in elk geval niet voor 2020 ontwikkeld zal worden, wordt dit voorlopig niet meegenomen. Voor Neo I 

wordt uitgegaan van het huidig ontwerp. Voor Neo II wordt uitgegaan van het programma voorzien in het Masterplan, aangezien 

hiervoor nog geen verdere detaillering vast ligt.  

Functie  Hoeveelheid Eenheid 

Retail Neo I 72.000 m2 verhuurbaar oppervlak 

Woningen Neo I 590 Eenheden 

Bioscoop Neo I 17.000 m2 bruto oppervlak (4.000 zitplaatsen) 

Indoor leisure Neo I 15.000 m2 bruto oppervlak 

Horeca Neo I 9.000 m2 verhuurbaar oppervlak 

Kantoor Neo I 5.000 m2 bruto oppervlak 

Creche Neo I 1.175 m2 bruto oppervlak 

Parkeren Neo I 3.700 parkeerplaatsen 

Indoor leisure Neo I 15.000 ppl 

Congres Neo II 5000 zitplaatsen (ca 44 000m² bruto oppervlak) 

Hotel Neo II 12 000 m² bruto oppervlak (250 kamers) 

Tabel 1: Oppervlaktes Neo 

 

Voor de berekeningen gaan we uit van een ‘gewone’ werkdag op Neo, zonder belangrijke evenementen in het congrescentrum. De 

effecten van deze activiteit op de omliggende wegen zijn te bekijken binnen het effectenonderzoek voor Neo zelf. 

Het Neo-complex zal zowel via de wegenis op Parking C als via de lokale wegenis bereikbaar zijn. Voor het gedeelte Neo I worden 

parkeerplaatsen op de site voorzien. Deze voertuigen zouden dus via het complex ‘Romeinsesteenweg’ naar de site rijden. Voor deze 

stromen werden de verkeersintensiteiten aangeleverd. Voertuigen naar Neo I vanuit de lokale omgeving, die gebruik maken van de 

lokale wegen worden voor deze studie niet meegenomen, aangezien deze buiten de zone vallen waarbinnen kwantitatief onderzoek 

gebeurd.  

Voor het gedeelte Neo II wordt parkeergelegenheid voorzien op Parking C. Hier wordt dus zowel het verkeer vanuit de directe 

omgeving als vanaf de snelwegen in rekening gebracht. 
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2|1|2 Aanwezigen en modal split  

Aangezien deze berekeningen niet zelf uitgevoerd werden, maar overgenomen uit de studie voor Neo, werden ook de aannames voor 

het aantal aanwezigen en de modal split overgenomen.  

2|1|3 Herkomst/bestemming 

Voor de verdeling van de herkomst en bestemming wordt uitgegaan van de studie “Etude de mobilité des programmes de 

développement du plateau Heysel1”, die opgemaakt werd in opdracht van de stad Brussel om de mobiliteitsimpact van het Neo-

project in te schatten. Onderstaande tabel geeft de aannames weer. 

 

Herkomst/Bestemming Aandeel totaal 

R0 Oost 36% 

R0 West 30% 

A12 Brussel 9% 

A12 Antwerpen 14% 

Lokaal 10% 

Tabel 2: Herkomst/bestemming Neo 

2|1|4 Spreiding in tijd 

 

Figuur 1 - Spreiding verkeersstromen in de tijd – Neo I 

 

                                                                 

1 Etude de mobilité des programmes de développement du plateau Heysel, Tritel iov Stad Brussel, 2009 
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Figuur 2 - Spreiding verkeersstromen in de tijd – Neo II (enkel hotel) 

2|1|5 Resulterende verkeersstromen 

Uur In Uit 

00:00 31 337 

01:00 15 3 

02:00 0 5 

03:00 0 0 

04:00 0 0 

05:00 0 0 

06:00 25 25 

07:00 17 41 

08:00 45 92 

09:00 51 152 

10:00 681 137 

11:00 639 438 

12:00 789 580 

13:00 804 867 

14:00 927 866 

15:00 824 793 

16:00 1.007 873 

17:00 1.157 1.184 

18:00 948 981 

19:00 948 1.271 

20:00 1.522 955 

21:00 585 531 

22:00 386 1.305 

23:00 36 0 
Tabel 3: Totale verkeersgeneratie Neo I en Neo II (zonder congres) 
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Figuur 3: Verdeling van de verkeersstromen over het netwerk: Neo 
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2|2 HEIZEL 

Voor het exploitatiescenario ‘2’ wordt voor mens-verkeer uitgegaan van een ‘normale’ expo in de Heizelpaleizen.  

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle bezoekers die met de wagen parkeren deze achterlaten op parking C. In de praktijk zullen de 

bestaande parkings op de terreinen van de Heizelpaleizen ook gebruikt worden. Voor de beschouwing van de verkeersgeneratie 

houden we hiermee geen rekening waardoor de volledige verkeersgeneratie aan het project wordt toebedeeld.  

2|2|1 Oppervlaktes 

De totale oppervlakte van de Heizelpaleizen bedraagt ongeveer 107.000m². Voor de grote evenementen (Batibouw en Autosalon) 

wordt deze volledige oppervlakte gebruikt. Voor evenementen die als ‘normaal’ worden beschouwd, wordt ongeveer 25 tot 35% van 

deze oppervlakte ingezet (vb Cocoon, Mobicar, Estetika). Het gaat hier om de overige evenementen die plaatsvinden in de 

Heizelpaleizen. Deze evenementen kennen nog altijd een aanzienlijk aantal bezoekers, maar deze kunnen verwerkt worden op de 

bestaande netwerken (auto en openbaar vervoer) zonder specifieke maatregelen.  

Voor de grote evenementen worden vandaag reeds het aanbod van het openbaar vervoer verhoogd (vb werkdagfrequentie in het 

weekend) om de bezoekers op te vangen. 

2|2|2 Aanwezigen 

Voor een groot salon (Batibouw en autosalon) wordt rekenening gehouden met ongeveer 50 000 bezoekers per dag. Voor een 

‘normaal’ salon is dit ongeveer 10.000 bezoekers per dag.  

Deze schattingen zijn gebaseerd op informatie terug te vinden op de websites van de verschillende exposanten2. 

2|2|3 Modal split 

Voor een ‘normaal’ salon kan uitgegaan worden van een auto-aandeel van 40%, nog eens 44% komt naar het salon als auto-

passagier. Daarnaast wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het openbaar vervoer (13%). 

Voor de grote salons ligt het auto-aandeel lager, aangezien de bereikbaarheidsproblematiek in de omgeving van de Heizel gekend is. 

Het auto-aandeel daalt hier dan tot 30%. Daar staat tegenover dat het aandeel auto-passagiers stijgt tot 49% en dus het gemiddeld 

aantal personen per voertuig toeneemt. Ook in dit geval is het openbaar vervoer het meest voorkomende alternatieve vervoermiddel. 

 Aandeel normaal evenement Aandeel groot evenement 

Auto (bestuurder) 40% 30% 

Auto (passagier) 44% 49% 

Metro/bus/tram 13% 18% 

Traag verkeer 3% 3% 

Tabel 4: Modal split Heizel 

  

                                                                 

2 http://autosalon.be/nl/page/adverteren; http://cocoon.be/nl/welke-bezoekers; http://www.estetika.be/;  

http://autosalon.be/nl/page/adverteren
http://cocoon.be/nl/welke-bezoekers
http://www.estetika.be/
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2|2|4 Herkomst/bestemming 

Voor de verdeling van de herkomst en bestemming van de bezoekers van de Heizelpaleizen wordt uitgegaan van de verdeling zoals 

gehanteerd in de studie “Etude de mobilité des programmes de développement du plateau Heysel3”. Volgende verdeling wordt 

aangenomen: 

Herkomst/Bestemming Aandeel totaal 

R0 Oost 42% 

R0 West 35% 

A12 Brussel 4% 

A12 Antwerpen 12% 

Lokaal 7% 

Tabel 5: Verdeling herkomst/bestemming Heizelpaleizen 

2|2|5 Spreiding in tijd 

 

Figuur 4 - Spreiding verkeersstromen in de tijd – Heizelpaleizen 

Ook voor de spreiding van aankomst en vertrek van de Heizelpaleizen wordt uitgegaan van de verdeling zoals gehanteerd in de 

studie “Etude de mobilité des programmes de développement du plateau Heysel4”. 

  

                                                                 

3 Etude de mobilité des programmes de développement du plateau Heysel, Tritel i.o.v. Stad Brussel, 2009 

4 Etude de mobilité des programmes de développement du plateau Heysel, Tritel i.o.v. Stad Brussel, 2009 
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2|2|6 Resulterende verkeersstromen 

 in uit 
0h 0 0 
1h 0 0 
2h 0 0 
3h 0 0 
4h 0 0 
5h 0 0 
6h 62 0 
7h 62 0 
8h 330 0 
9h 330 16 
10h 1.112 66 
11h 1.324 332 
12h 453 687 
13h 453 932 
14h 1.235 906 
15h 844 677 
16h 782 762 
17h 1.173 968 
18h 782 1.533 
19h 391 1.997 
20h 0 453 
21h 0 0 
22h 0 0 
23h 0 0 

Tabel 6: Totale verkeersgeneratie voor een normale beurs met ± 23.250 bezoekers per dag. 

 

 

Figuur 5: Verdeling van de verkeersstromen over het netwerk: Heizelpaleizen  
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2|3 KONING BOUDEWIJNSTADION 

Voor de referentie-situatie wordt uitgegaan van een match van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion. Het merendeel van 

de supporters die met de wagen komen maakt gebruikt van parking C. Voor supporters op ‘tribune 2’ wordt parking ‘Park’ voorzien, 

dit zijn langsparkeerplaatsen langs de wegen door het Park van Laken. Voor VIP’s is er plaats voorzien direct rond het stadion. Een 

aantal voertuigen parkeert ook buiten deze voorziene parkings in de omliggende woonwijken. Hun aantal is echter moeilijk te ramen. 

Om de vergelijking tussen beide situaties mogelijk te maken wordt dit verkeer niet kwantitatief beschouwd. Wel zal het ‘risico op 

parkeren in de omgeving’ kwalitatief bekeken worden. 

2|3|1 Aanwezigen 

De maximale capaciteit van het stadion in functie van voetbalwedstrijden is theoretisch 50.000 toeschouwers. Voor de laatste 

matchen werden 45.000 tot 46.000 tickets aangeboden. 

2|3|2 Modal split 

Voor de modal split wordt vertrokken van gegevens aangeleverd door Scelta Mobility5. Zij voerden tijdens verschillende matchen 

terreinonderzoeken uit. Voor de matchen België-Andorra (vrijdag 10/10/14, 20u45) , België-Ijsland (12/11/14, 20u45), België-

Wales (zondag 16/11/14, 18u) en België-Cyprus (28/03/15, 20u45) werd een telling uitgevoerd van het aantal wagens en autocars 

op Parking C. Voor de wedstrijden tegen Andorra en Wales werden eveneens het aantal reizigers met de MIVB geteld. 

 

 Totaal supporters Auto’s op parking C Reizigers MIVB 

België – Andorra 46 000 5 108 8500 

België – Ijsland 30 000 3 490  

België – Wales 46 000 3 985 11 691 

België – Cyprus 45 000 3 641  

Tabel 7: Modal split Koning Boudewijnstadion – resultaten terreinonderzoek Scelta Mobility 

We zien dat het aantal auto’s op parking C schommelt tussen 8% en 11% van het aantal toeschouwers. Het aantal reizigers met 

MIVB bedraagt op basis van de tellingen en de evolutie van het aantal auto’s op de parking ten opzichte van de supportersaantallen 

ongeveer 25%. We nemen aan dat daarnaast ook nog 5% van de supporters gebruik maakt van bussen van De Lijn.  

Daarnaast blijkt uit de studie van Scelta Mobility dat ongeveer 11 000 bezoekers (fanclubs) per autocar naar het stadion komen. 

Voor de berekeningen gaan we ervan uit dat de auto’s op parking C ongeveer 70% vertegenwoordigen van alle voertuigen die naar 

de site rijden. In totaal berekenen we dus een auto-aandeel tussen 12% en 16% voor de onderzochte matchen. Aangezien we een 

duidelijke evolutie zien richting minder autogebruik, gaan we voor de berekeningen uit van een aandeel auto chauffeur van 12%. 

Daarnaast is er ook een aandeel personen dat afgezet wordt aan het stadion. De opdrachtgever schat dit aandeel op 6%. Voor de 

resterende 3% wordt ervan uitgegaan dat deze gebruik van traag verkeers modi (voetgangers, fietsers, bromfietsen, …) . 

 Aandeel 

Auto (bestuurder) 12% 

Auto (passagier) 24% 

Autocar 25% 

Metro/bus/tram 30% 

Taxi/afzetten 6% 

Traag verkeer (voetgangers/fietsers/…) 3% 

Tabel 8: Modal split Koning Boudewijnstadion 

                                                                 

5 Aangeleverde gegevens door Scelta Mobility zijn gebaseerd op een beperkt aantal vaststellingen en niet volledig (niet alle verkeersmodi werden 

geregistreerd). De beperkt beschikbare gegevens vormen de eerste aanzet voor de invulling van de modal split voor het huidig gebruik van het 

Koning Boudewijnstadion. 
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Voor de bezoekende supporters wordt uitgegaan van 100% verplaatsingen per autocar, aangezien het voor hen verboden is op een 

andere manier naar het stadion te komen. Het gaat om 4000 supporters, of 80 bussen. 

2|3|3 Herkomst/bestemming 

Zoals hierboven reeds vermeld gaan we ervan uit dat 70% van het verkeer gerelateerd aan een voetbalmatch parkeert op parking C. 

Voor de verdere verdeling gaan we ervan uit dat 20% via de afrit Strombeek-Bever de parking ‘Park’ bereikt en dat 10% via de afrit 

Wemmel naar de VIP parking of de parking ‘Park’. 

 

Voor de herkomst en bestemming van deze voertuigen wordt uitgegaan van de gegevens opgegeven bij de online aankoop van 

tickets. Dit is exclusief sponsors (8000 personen) en fanclubs (11 000 personen). We kunnen echter uitgaan van een gelijke 

verdeling voor de verschillende groepen.  

 

Figuur 6 - Verdeling herkomstgebieden voetbalmatch Rode Duivels in Koning Boudewijnstadion op basis van online aankoop tickets 

Op basis van deze herkomst en bestemming wordt een verdeling over de wegenis in de directe omgeving geschat. Hierbij wordt 

ervan uitgegaan dat het auto-gebruik vanuit Brussel en de rand beduidend lager ligt dan voor de overige herkomstgebieden en 

slechts 1/3e bedraagt van het autogebruik vanuit overige gebieden. Daarnaast wordt aangenomen dat enkel autoverkeer uit 

Brussel-stad, Laken en Jette gebruik maakt van de A12 (richting Brussel) of de lokale wegenis. 

 

Herkomst/Bestemming Aandeel totaal 

R0 Oost 39% 

R0 West 41% 

A12 Brussel 1% 

A12 Antwerpen 18% 

Lokaal 1% 

Tabel 9: Verdeling herkomst/bestemming voetbalmatch Rode Duivels in Koning Boudewijnstadion 
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2|3|4 Spreiding in tijd 

Voor de aankomst aan het stadion wordt uitgegaan van een spreiding over de 3 uur voorafgaand aan een match, waarbij 48% 

toekomt in het laatste uur. Voor het vertrek wordt een gelijke verdeling over de 2 uur na de match aangenomen. 

 

Figuur 7 - Spreiding van aankomst en vertrek in de tijd – match Rode Duivels 

 

2|3|5 Resulterende verkeersstromen 

 in uit 
0h 0 0 
1h 0 0 
2h 0 0 
3h 0 0 
4h 0 0 
5h 0 0 
6h 0 0 
7h 0 0 
8h 0 0 
9h 0 0 
10h 0 0 
11h 0 0 
12h 0 0 
13h 0 0 
14h 0 0 
15h 0 0 
16h 0 0 
17h 550 0 
18h 2310 0 
19h 2640 0 
20h 0 0 
21h 0 0 
22h 0 2750 
23h 0 2750 

Tabel 10: Totale verkeersgeneratie Koning Boudewijnstadion 
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Figuur 8: Verdeling van de verkeersstromen over het netwerk: Koning Boudewijnstadion  
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2|4 PALEIS 12 

2|4|1 Aanwezigen 

Paleis 12 heeft een maximale capaciteit van 15.000 zitjes. Er wordt dus gerekend met een worst-case waarbij Paleis 12 volledig 

uitverkocht is. 

2|4|2 Modal split 

Uit de studie die Scelta mobility voor Paleis 12 uitvoerde in het najaar van 2013 bleek dat 12% met het openbaar vervoer naar de 

site komt6. Dit houdt in dat 88% met de wagen komt (het aandeel fiets en te voet zal wellicht zeer beperkt zijn). Met een gemiddelde 

auto-bezetting van 3 personen, betekent dit dat 29% vandaag als auto-bestuurder naar de site komt. Dit komt overeen met 4400 

voertuigen. 

 

 Aandeel 

Auto (bestuurder) 29% 

Auto (passagier) 59% 

Metro/bus/tram 12% 

Traag verkeer (voetgangers/fietsers/…) 0%7 

Tabel 11: Modal split Paleis 12 

2|4|3 Herkomst/bestemming 

Voor de herkomst en bestemming van de bezoekers wordt uitgegaan van een gelijkaardige verdeling als deze van de overige 

Heizelpaleizen. 

 

Herkomst/Bestemming Aandeel totaal 

R0 Oost 42% 

R0 West 35% 

A12 Brussel 4% 

A12 Antwerpen 12% 

Lokaal 7% 

Tabel 12: Verdeling herkomst/bestemming Paleis 12 

  

                                                                 

6 Bij het vertrek ligt het openbaar vervoergebruik lager. We nemen aan dat deze mensen met iemand anders meerijden naar huis of in de omgeving 

in een hotel overnachten. 

7 Voor het aandeel traag verkeer wordt veiligheidshalve 0% aangenomen voor de berekening wegens gebrek aan beschikbare geregistreerde 

gegevens en de afwezigheid van fietsenstallingen. Maatregelen zullen echter wel geimplementeerd worden om het gebruik van traag verkeersmodi 

te stimuleren. 



G HE L A M CO  –  E UR O S TA D I UM 2 0 | 6 9  

Project: T.002071 - Document: C:\R_DATA\Dropbox\db_K_sig\DOSSIERS\ESB\04_STU\900_MIL\902_mobiliteit\AA-AA-01-920-TN-003-0002-11_mobiliteit_verkeersgeneratie.docx 

2|4|4 Spreiding in tijd 

Voor de spreiding in de tijd gaan we uit van een gelijkaardig patroon als bij een voetbalmatch. Men komt aan tijdens de 3u voor de 

voorstelling, men vertrekt in de 2u na de voorstelling. 

 

Figuur 9 - Spreiding van aankomst en vertrek in de tijd – Paleis 12 

2|4|5 Resulterende verkeersstroom 

 in uit 
0h 0 0 
1h 0 0 
2h 0 0 
3h 0 0 
4h 0 0 
5h 0 0 
6h 0 0 
7h 0 0 
8h 0 0 
9h 0 0 
10h 0 0 
11h 0 0 
12h 0 0 
13h 0 0 
14h 0 0 
15h 0 0 
16h 0 0 
17h 440 0 
18h 1848 0 
19h 2112 0 
20h 0 0 
21h 0 0 
22h 0 2200 
23h 0 2200 

Tabel 13: Totale verkeersgeneratie Paleis 12 
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Figuur 10: Verdeling van de verkeersstromen over het netwerk: Paleis 12 
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3| PROJECTGERELATEERDE VERKEERSSTROMEN 

3|1 MULTIFUNCTIONEEL COMPLEX : RODE DUIVELS 

3|1|1 Aanwezigen 

Er wordt vertrokken van een volledig uitverkochte match, waarbij 60.000 toeschouwers aanwezig zullen zijn. Ongeveer 9% hiervan is 

gereserveerd voor bezoekende supporters, die naar de site komen met bussen of met het openbaar vervoer (en dus niet met de 

auto). 

3|1|2 Modal split 

Uitgaande van een auto-aandeel van 12% bij het gebruik van het Koning Boudewijnstadion voor de matchen van de Rode Duivels, 

lijkt een auto-aandeel van 11% (toe te passen op 0,91 x 60.000 = 54.600 supporters) realistisch voor het nieuwe multifunctioneel 

complex, zeker indien bijkomende inspanningen worden gedaan naar de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets. De 

site is vandaag immers al vlot ontsloten met het openbaar vervoer. De voorzieningen openbaar vervoer zullen naar aanleiding van 

het project Eurostadium verder worden uitgebouwd (doortrekken tramlijnen 3/7/9 en Brabantnet, halte voor de ringtrambus). 

Voor de bereikbaarheid per traag verkeermodi zijn wel nog bijkomende inspanningen nodig om van 3% vandaag naar 4% en meer te 

evolueren. We gaan ervan uit dat de aandelen autocar, openbaar vervoer en traag verkeer licht toenemen ten opzichte van de 

huidige situatie en dit door specifieke stimuli in te bouwen voor het verder verduurzamen van de verplaatsingen.  

Ghelamco engageert zich8 om alles in het werk te stellen om het gebruik van openbaar vervoer en traag verkeer zo veel mogelijk en 

actief te promoten. Ghelamco zal daartoe onder meer met zowel KBVB als RSCA duidelijke afspraken maken en hen een actieve 

communicatie laten voeren om supporters maximaal gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, van trage vervoersmodi 

en/of georganiseerd vervoer met supportersbussen. 

 

 Aandeel 

Auto (bestuurder) 11% 

Auto (passagier) 22% 

Autocar 26% 

Metro/bus/tram 31% 

Taxi/afzetten 6% 

Traag verkeer (voetgangers, fietsers, …) 4% 

Tabel 14: Modal split Rode Duivels (nieuw multifunctioneel complex) 

3|1|3 Herkomst/bestemming 

De verdeling van de herkomst van de supporters wordt gelijk aangenomen tov de bestaande toestand. 

Herkomst/Bestemming Aandeel totaal 

R0 Oost 39% 

R0 West 41% 

A12 Brussel 1% 

A12 Antwerpen 18% 

Lokaal 1% 

Tabel 15: Verdeling herkomst/bestemming voetbalmatch Rode Duivels in nieuw multifunctioneel complex 

                                                                 

8 Zie bijlage 19 – éénzijdige verbintenis mobiliteit Ghelamco  
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3|1|4 Spreiding in tijd 

Ook voor de spreiding in de tijd gaan we uit van een gelijkaardige verdeling. 

 

Figuur 11 - Spreiding van aankomst en vertrek in de tijd – match Rode Duivels 

3|1|5 Resulterende verkeersstroom 

 in uit 
16h 0 0 
17h 600 0 
18h 2520 0 
19h 2880 0 
20h 0 0 
21h 0 0 
22h 0 3000 
23h 0 3000 

Tabel 16: Totale verkeersgeneratie Rode Duivels 
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Figuur 12: Verdeling van de verkeersstromen over het netwerk: Rode Duivels 
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3|2 MULTIFUNCTIONEEL COMPLEX : RSCA 

3|2|1 Aanwezigen 

Voor een match van Anderlecht wordt uitgegaan van een maximale capaciteit van 50.000 zitplaatsen. Hiervan zijn 4.000 plaatsen 

voorbehouden voor de bezoekende ploeg. 

3|2|2 Modal split 

Vandaag bedraagt het aandeel personen die als auto-bestuurder naar het Constant Vanden Stockstadion komen 26.3%9. Dit ligt dus 

duidelijk hoger dan het auto-aandeel voor de Rode Duivels vandaag. Mogelijk heeft dit te maken met feit dat Anderlecht supporters 

meer ‘gewoontegebruikers’ zijn, terwijl voor supporters van de Rode Duivels een match meer een evenement is. Doordat men 

verwacht dat Parking C bij een dergelijk evenement minder bereikbaar is voor autoverkeer, denkt men meer na over zijn mobiliteit en 

kiest men vaker en sneller voor andere opties. 

Voor Anderlecht werd tot hiertoe geen specifieke mobiliteitscampagne uitgewerkt. De campagne die uitgewerkt werd voor de Rode 

Duivels heeft er voor gezorgd dat het autogebruik met ongeveer 1/3e afnam (zie Tabel 7: Modal split Koning Boudewijnstadion – 

resultaten terreinonderzoek Scelta Mobility / tellingen auto’s parking C). We kunnen er dus vanuit gaan dat een dergelijke strategie 

ook voor de supporters van RSCA een vergelijkbaar effect kan hebben.  Voorbeelden uit het buitenland10 leren tevens dat een 

belangrijke schaalvergroting van een stadion de ideale moment is voor de realisatie van een modal shift. De nodige maatregelen om 

deze shift te faciliteren zijn onder andere vastgelegd in de eenzijdige verbintenis met betrekking tot mobiliteit van Ghelamco.11 

Bovendien stellen we vast dat supporters van RSCA, in tegenstelling tot andere voetbalclubs, vanuit het hele land12  afkomstig zijn 

en dus zeker niet hoofdzakelijk lokaal zijn. Hierdoor is het verplaatsingspatroon van de supporters van RSCA in zekere zin 

vergelijkbaar met matchen van de Rode Duivels. Gelet op dit gegeven zijn specifieke duurzame mobiliteitsmaatregelen zoals voor 

matchen van de Rode Duivels een haalbare kaart, en wordt aldus een lager autoaandeel ingeschat ten opzichte van de bestaande 

situatie van het stadion van RSCA (maar nog steeds hoger dan een match van de Rode Duivels, omwille van het “gewoonte-effect”). 

We gaan voor de berekeningen aldus uit van een auto-aandeel van 17%. Als gevolg hiervan zal het gebruik van autocars 

(georganiseerd vervoer) en het openbaar vervoer logischerwijze stijgen.  

In de mobiliteitstudie13 voor de uitbreiding van het Constant Van den Stockstadion in Anderlecht en zonder enig mobiliteitsbeleid 

wordt het aandeel supporters RSCA dat te voet of per fiets komen ingeschat op 4.46 % voor matchen tijdens de week.  

 

                                                                 

9 In het mobiliteitsrapport voor de uitbreiding van het Constant Vanden Stockstadium uit 2012 (Etude D’incidences sur l’environnement, partie 2, 

point 4 – mobilité (rapport final du 10 janvier 2012 CA6) – Aster consulting) wordt een ligt het aandeel autobestuurders op 26.3% (nl. 79% komt per 

auto, met een gemiddelde bezetting per wagen van 3). Het rapport is echter gebaseerd op een zeer beperkt aantal afgenomen enquetes (176) zodat 

het met het nodige voorbehoud werd gebruikt in deze project-MER.  

10 Emirates Stadium London (UK) enkel bereikbaar met openbaar vervoer, Mobiliteitsplan nieuw Stadion voor Feyenoord in Rotterdam (uitbreiding 

van 45.000 naar 63.000 zitjes, zonder bijkomende infrastructurele aanpassingen (door benutten van de restcapaciteit OV, inzet op georganiseerd 

vervoer, door parkeerbeleid, door peakshaving m.b.v. entertainment & arrangementen, fysiek scheiding van verkeersstromen, 

mobiliteitsmanagement (belonen van juist gedrag)) 

11 Toegevoegd als bijlage 19 aan het project MER 

12 Zie vergelijking  Figuur 15 - Herkomst supporters RSCA met Figuur 6 - Verdeling herkomstgebieden voetbalmatch Rode Duivels in Koning 

Boudewijnstadion 

13 Etude D’incidences sur l’environnement, partie 2, point 4 – mobilité (rapport final du 10 janvier 2012 CA6) – Aster consulting 
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Figuur 13 - Transportwijze supporters Vlaanderen RSCA (match in de week) (ASTER, 2012) 

 

 

Figuur 14 - Transportwijze supporters Brussels Hoofdstedelijk gewest RSCA (match in de week) (ASTER, 2012) 

In het onderzoek van Aster (enquetes uit 2011), bedraagt het aantal mensen die per fiets of te voet komen vanuit 

Vlaanderen/Wallonië vandaag 2.36% (Figuur 13 - Transportwijze supporters Vlaanderen RSCA (match in de week) (ASTER, 2012) 

voor een match in de week, vanuit Brussels Hoofdstedelijk gewest 17.05% (Figuur 14 - Transportwijze supporters Brussels 

Hoofdstedelijk gewest RSCA (match in de week) (ASTER, 2012) voor een match in de week. Als we rekening houden met de 

herkomst van de supporters voor een match in de week, 12.7% (Figuur 15 - Herkomst supporters RSCA) komt uit BHG, 87.3% uit de 

rest van België, bedraagt het gewogen aandeel voetgangers/fietsers in de modal split op deze manier 4.46%.  

Voor de verdere uitwerking van het project MER wordt een traag verkeer aandeel van 4% gehanteerd. Dit blijft enerzijds in lijn met de 

aannames zoals hierboven aangenomen voor voetbalwedstrijden van de Rode Duivels en anderzijds blijven we hier voorzichting ten 

opzichte van de resultaten/vaststellingen uit het onderzoek van Aster gelet op de beperkte basis waarop de conclusies zijn 

gebaseerd. 

Een aandeel van 4% traag verkeer voor het gebruik van het Eurostadium door Anderlecht betekent in absolute aantallen maximaal 

2.000 fietsers. Op de site worden 5000 fietsenstallingen voorzien. Dit heeft in elk geval de ambitie weer van de initiatiefnemer om 

het gebruik van openbaar vervoer en traag verkeer in het kader van evenementen te stimuleren. Voldoende en goeduitgeruste 

fietsenstalingen zijn een noodzakelijk voorwaarde voor het stimuleren van het gebruik van de fiets. De overcapaciteit aan stallingen 

wordt ook gebruik om de pieken in fietsgebruik te kunnen opvangen. Het aantal fietsers kan aldus in functie van de klimatologische 

omstandigheden schommelen tussen 2000 (4%) en 5000 (10%) fietsers. Dit laatste komt overeen met ongeveer 50% van het 

beschikbare potentieel aan fietsers14 op fietsafstand rond het project Eurostadium. 

                                                                 

14 Zie paragraaf 5|4|3 
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Met de uitbouw van een ambitieus mobiliteitsbeleid en de aanleg van een goede fietsinfrastructuur (fietspaden (ondersteund door 

intentie van de provincie Vlaams Brabant), 5000 fietsenstallingen, oplaadpunten elektrische fietsen, een fietspunt, …) willen we het 

aandeel traag verkeer minstens op 4% brengen op de nieuwe locatie.  

Ook op dit onderdeel van het project is de paragraaf rond specifieke engagementen15 van de initiatiefnemer op vlak van duurzame 

mobiliteit van toepassing. 

 

 Aandeel 

Auto (bestuurder) 17% 

Auto (passagier) 34% 

Autocar 15% 

Metro/bus/tram 25% 

Taxi/afzetten 4% 

Traag verkeer (voetgangers, fietsers,…) 4% 

Tabel 17: Modal split RSCA (nieuw multifunctioneel complex) 

Ook voor Anderlecht geldt dat de bezoekers per autocar naar de site komen. Voor de thuismatchen van Anderlecht worden 8% van 

de tickets voor behouden aan de bezoekende ploeg.  

3|2|3 Herkomst/bestemming 

 

Figuur 15 - Herkomst supporters RSCA 

  

                                                                 

15 Zie bijlage 19 – eenzijdige verbintenis mobiliteit Ghelamco 
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Herkomst/Bestemming Aandeel totaal 

R0 Oost 43% 

R0 West 37% 

A12 Brussel 1% 

A12 Antwerpen 19% 

Lokaal 1% 

Tabel 18: Verdeling herkomst/bestemming voetbalmatch Anderlecht in nieuw multifunctioneel complex 

3|2|4 Spreiding in tijd 

Voor de spreiding in de tijd wordt een gelijkaardige verdeling als voor de Rode Duivels verondersteld. 

 

Figuur 16 - Spreiding van aankomst en vertrek in de tijd – match Rode Duivels 
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3|2|5 Resulterende verkeersstroom 

 in uit 
0h 0 0 
1h 0 0 
2h 0 0 
3h 0 0 
4h 0 0 
5h 0 0 
6h 0 0 
7h 0 0 
8h 0 0 
9h 0 0 

10h 0 0 
11h 0 0 
12h 0 0 
13h 0 0 
14h 0 0 
15h 0 0 
16h 0 0 
17h 800 0 
18h 3360 0 
19h 3840 0 
20h 0 0 
21h 0 0 
22h 0 4000 
23h 0 4000 

Tabel 19: Totale verkeersgeneratie RSCA 

 

Figuur 17: Verdeling van de verkeersstromen over het netwerk: Anderlecht 
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3|3 MULTIFUNCTIONEEL COMPLEX : OVERIGE FUNCTIES 

Buiten de functie als voetbalstadion zijn er in het multifunctioneel complex ook enkele functies die dagelijks functioneren los van de 

voetbalmatchen.  

3|3|1 Bepaling van de bruto-oppervlakte / functie volgens GRUP type 

In de berekening van de oppervlakte per functie (per m²) wordt een onderscheid gemaakt tussen de bruto-oppervlakte van iedere 

functie (gedefineerd volgens GRUP-type) en de ondersteunende faciliteiten voor die functies. 

Onder bruto-oppervlakte wordt verstaan alle oppervlaktes welke 100% worden toegewezen aan 1 GRUP type, met hierin inbegrepen 

alle gangen, sanitaire voorzieningen etc welke 100% voor het desbetreffende GRUP type van toepassing zijn. 

De basisoppervlakte waarmee gerekend werd is een bruto-oppervlakte, in die zin dat ruimtes en oppervlaktes die intrinsiek deel 

uitmaken van het gebruik van een bepaalde functie (b.v. toiletten, gangen, …) worden verondersteld deel uit te maken van deze 

oppervlaktes.  

Andere ruimtes en oppervlaktes die misschien wel functioneel kunnen toegewezen worden aan een bepaald gebruik maar die er niet 

intrinsiek deel van uitmaken (b.v. grotere opslagruimtes (voor zover deze geen autonome, eigen functie hebben), garages, 

kleedkamers, grootkeukens, …) worden niet meegerekend om de basisoppervlakte voor de verkeersgeneratie te bepalen. Deze 

oppervlaktes generen op zich immers geen bijkomend verkeer tegenover het verkeer dat reeds gegenereerd wordt door de bruto-

oppervlakte. 

Onder ondersteunende diensten worden de functionaliteiten verstaan die niet onder de definitie van bruto-oppervlakte vallen, maar 

evengoed ten dienste staan van de activiteiten op de site. Teneinde alle functies toe te wijzen werd iedere ruimte op de volledige site 

toegewezen aan een bepaalde GRUP-categorie (functie).  

Typische voorbeelden van ondersteunende diensten zijn de opslagruimtes (archiefruimtes voor de activiteiten op de site) en de 

kleedkamers voor fietsers. Deze functies zijn toebedeeld aan de activiteiten, echter genereren geen additionele mobiliteitsimpact. 

Deze ruimtes bevinden zich over het algemeen onder gelijkvloerse niveau (niveau parklandschap TAW 76.00). 

Ter illustratie, het personeel dat zich aanbiedt om de horeca faciliteiten te bedienen, zal zich omkleden in de kleedkamers 

in de ondergronds, om vervolgens te werken in de restaurants. 

Opslagruimte voor functies in het multi-functionele complex is heel beperkt aanwezig uit hoofde van veiligheid met betrekking tot de 

exploitatie van het multi-functioneel complex. Teneinde evenwel deze functionaliteit alsnog aan te bieden op de site is opslagruimte 

voor het multi-functionele complex voorzien op het niveau -1 van de campus. De opslagruimte op het gelijkvloers niveau van de 

campus en de vrije delen van het niveau -1, staan in eerste orde ter beschikking voor de gebruikers van de campus zelf. Een deel 

van het niveau -1 zal tevens ingenomen worden door ruimte voor (private) nutsvoorzieningen, welke voor de ganse site dienst doen 

en dus gemeenschappelijk zijn voor de ganse site. Het betreft hierbij centrale warmte- en koude-productie, elektrische  & 

beveiligingsinstallaties, … .  

De opslagruimtes welke niet in gebruik worden genomen door de gebruikers van de site, zullen worden aangeboden aan externe 

gebruikers onder de vorm van lange termijn verhuur. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan standenbouwers die in de expo op 

regelmatige basis hetzelfde materieel aanvoeren naar de expohallen. 

3|3|2 Oppervlaktes 

Functie m²  

Diensten (zelfstandig functionerend) 39 300 m² bvo 

Restaurants 2000 m² bvo 

Restaurants (gelinkt aan andere functies; gericht op on-site klanten) 3200 m² bvo 

Kantoren 18 000 m² bvo 

Tabel 20: Oppervlaktes overige functies multifunctioneel complex 

3|3|3 Aanwezigen 

Voor het berekenen van de aanwezigen voor de functies kantoren en restaurants, wordt gewerkt met kencijfers die courant zijn bij 

de opmaak van mobiliteitseffectenrapporten.  
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Voor kantoren16 gaan we dus uit van 5 werknemers per 100m²; wat overeenkomt met 900 werknemers. Aangezien niet iedereen 

elke dag aanwezig is, wordt uitgegaan van een aanwezigheidspercentage van 90%, zodat we in totaal rekening houden met 810 

werknemers die dagelijks aanwezig zijn. 

Voor de diensten17 wordt uitgegaan van 3 werknemers per 100m², waarbij bovendien rekening wordt gehouden met 15 bezoekers 

per 100m² of 5 per werknemer. Ook hier wordt rekening gehouden met een aanwezigheidsgraad voor werknemers van 90%. In 

totaal zullen dus dagelijks ongeveer 7000 personen, gerelateerd aan deze functie, naar de site komen. 

Voor de horeca faciliteiten dient opgemerkt dat er 2 types gebruik zijn. 

Enerzijds wordt rekening gehouden met 2000m² horeca die, verspreid over de site, effectief additioneel verkeer zal generen en dus 

niet of slechts beperkt gelinkt is aan andere functies op de site (waarvoor reeds verkeersstromen werden meegerekend). 

 Voor dit gebruik is 2.000 m² toegewezen van de beschikbare horeca faciliteiten gezien deze faciliteiten wel verkeer 

genereren. Voor deze restaurants wordt uitgegaan van 52 bezoekers per 100m² op dagbasis en 4,5 werknemers per 

100m². Dit komt overeen met 90 werknemers en 1040 dagelijkse klanten. Deze zijn uiteraard niet allemaal tegelijk 

aanwezig, de piek zal liggen tussen 19u en 20u, wanneer de meeste mensen komen eten. Voor een weekdag zal dit 

wellicht een overschatting zijn, aangezien de piek voor restaurants eerder in het weekend valt. 

Anderzijds is er 3200m² horecafunctie die louter ten dienste zal staan van andere activiteiten op de site, en die gebruikt zal worden 

door werknemers en bezoekers van andere functies op de site. Dit gebruik is een resultante van de gebruikers op de site, zijnde alle 

werknemers alsook alle bezoekers van de site, alsook de gebruikers van de park&ride (welke als aparte functie is opgenomen in de 

mobiliteitsberekening), alsook de bezoekers van de expo paleizen. Deze gebruikers kunnen gebruik maken van de horeca faciliteiten 

op de site, zonder nieuwe verkeersgeneratie te veroorzaken. Enkel de werknemers voor het aanbieden van deze restauratie 

faciliteiten generen additioneel verkeer, maar deze verplaatsen zich voor een belangrijk deel buiten de spits aangezien zij in shiften 

werken (bvb in de namiddag beginnen, en eindigen later op de avond). 

Deze horecafunctie kan in functie van de behoeften verder opgeschaald worden naar ca 9000m², maar enkel in functie van 

bezoekers die reeds op de site aanwezig zijn (bvb bij grootschalige evenementen). 

 De overige 3200m² horecafunctie die ten dienste staat van andere functies op de site genereert geen additioneel verkeer 

op zich. Potentieel vertegenwoordigt deze oppervlakte een totaal van 1664 klanten en 144 werknemers. 

 Ter illustratie, uitgaande van 5% bezoekers die op de site op resto gaat en 20% van de werknemers komt dit op: 

o 20% werknemer (excl horeca personeel) = 920 personen (= 1x resto bezoek per week) 

o 5% bezoekers = 14.635 * 5% = 732 personen 

o Totaal = 1652 personen 

De verwachte klanten zijn voornamelijk bezoekers van evenementen welke georganiseerd worden in de horeca ruimte van het multi-

functionele complex. Hierbij wordt gedacht aan bedrijfspresentaties, productvoorstellingen, …  conform het gebruik dat in 

verschillende multi-functionele complexen in België wordt geregistreerd. 

 

Functie Personen 

Diensten 6956 

Restaurants 113018 

Kantoren 810 

Tabel 21: Aanwezigen overige functies multifunctioneel complex 

3|3|4 Modal split 

Aangezien de site in de invloedssfeer gelegen is van het Grootstedelijk gebied Brussel, wordt algemeen met de statistieken van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewerkt (BELDAM 2010). 

Ook op dit onderdeel van het project is de paragraaf rond specifieke engagementen van de initiatiefnemer op vlak van duurzame 

mobiliteit van toepassing. 

Voor de kantoren wordt uitgegaan van het auto-aandeel voor woon-werkverplaatsingen in Brussel volgens BELDAM 2010, namelijk 

45%; voor diensten werd uitgegaan van een aandeel van 33%19. Voor het restaurant wordt eveneens uitgegaan van de cijfers uit 

BELDAM 2010, waar voor ‘uit eten gaan’ een auto-aandeel van 35%20 werd vastgesteld. 

                                                                 

16 Het bestaande Richtlijnenboek MOBERs (2009) geeft 3à4 werknemers per 100m² aan. Als veilige inschatting werd dus gewerkt met 5 

werknemers per 100m². 

17 Het aantal werknemers per m² werd hier lager ingeschat dan de kantoren, aangezien diensten een grotere ruimte benutten voor bezoekers. Het 

aantal bezoekers is dan ook gevoelig hoger dan bij kantoren. 

18  52 bezoekers x 2000/100 + 4,5 werknemers x 2000/100 = 1.130 aanwezigen 
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In de sensitiviteitstoets die uitgevoerd werd, werd de verkeersgeneratie en impact op afwikkeling tevens getoetst met gemiddelde 

Vlaamse cijfers (OVG Vlaanderen) en met gemiddelde cijfers voor Vlaams Brabant (OVG Vlaams Brabant). 

Hieronder wordt een vergelijkend overzicht gegeven van de verschillende waarden voor het aandeel autobestuurders: 

  Brussel Vlaanderen Vlaams-Brabant 

zakelijke verplaatsing 65% 76,4% 78,88% 

werken 45% 67,9% 70,10% 

winkelen 36% 50,7% 52,34% 

sociaal bezoek 55% 49,6% 51,21% 

school 18% 8,1% 8,36% 

wandelen/rondrijden/… 16% 14,5% 14,97% 

wegbrengen/afhalen 60% 78,7% 81,25% 

ontspanning 47% 36,3% 37,48% 

diensten 33% 55,5% 57,30% 

iets anders 44% 36,0% 37,17% 

geen antwoord / 47,4% 48,94% 

gemiddeld 42% 51,8% 53,48% 

Tabel 22: Vergelijking modal split cijfers (aandeel autobestuurders) gebruikt in de sensitiviteitstoets 

Verder werd de modal split als volgt gehanteerd: 

 Auto passagier:   3% 

 Openbaar vervoer:  39% 

 Fiets:    2% 

 Voetganger:   11% 

3|3|5 Herkomst/bestemming 

Voor de herkomst en bestemming wordt uitgegaan van een gelijkaardige verdeling als voor het Neo-project. 

Herkomst/Bestemming Aandeel totaal 

R0 Oost 36% 

R0 West 30% 

A12 Brussel 9% 

A12 Antwerpen 14% 

Lokaal 10% 

Tabel 23: Verdeling herkomst/bestemming overige activiteiten multifunctioneel complex 

                                                                                                                                                                                                                               

19 BELDAM 2010, zie Tabel 22.. “Kantoren” is gelijkgesteld aan “werken” in de tabel. 

20 Mobiliteit in België in 2010, resultaten van de BELDAM-enquëte, figuur 192, verdeling van de verplaatsingsredenen volgens het gebruikte 

vervoermiddel, voor alle verplaatsingen met betrekking tot Brussel.   
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3|3|6 Spreiding in tijd 

 

Figuur 18 - Spreiding van aankomst en vertrek in de tijd – overige functies multifunctioneel complex 

Bovenstaande grafiek heeft de spreiding in de tijd weer van alle aangetrokken en geproduceerde verkeer van het multifunctioneel 

complex. De pieken rond de OSP (8u-9u) en de ASP (17u-18u) zijn vooral het gevolg van het aankomen en vertrekken van de 

werknemers in het multifunctioneel complex (zie Figuur 19 – Spreiding van aankomst en vertrek in de tijd – werknemers overige 

functies multifunctioneel complex). De spreiding van de bezoekers valt vooral buiten deze beide momenten en verloopt veel minder 

geconcentreerd. 

 

Figuur 19 – Spreiding van aankomst en vertrek in de tijd – werknemers overige functies multifunctioneel complex 
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3|3|7 Resulterende verkeersstroom 

  attractie productie 

0u 0 10 

1u 0 0 

2u 0 0 

3u 0 0 

4u 0 0 

5u 0 0 

6u 51 0 

7u 101 0 

8u 280 0 

9u 541 0 

10u 381 299 

11u 346 303 

12u 365 318 

13u 364 335 

14u 329 374 

15u 297 387 

16u 11 502 

17u 60 258 

18u 124 158 

19u 115 105 

20u 36 124 

21u 7 125 

22u 0 79 

23u 0 28 
Tabel 24: Totale verkeersgeneratie overige functies multifunctioneel complex 
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Figuur 20: Verdeling van de verkeersstromen over het netwerk: overige functies multifunctioneel complex 
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3|4 MULTIFUNCTIONEEL COMPLEX : EVENEMENTEN 

3|4|1 Oppervlakte 

In totaal is 50 000m² beschikbaar voor allerhande evenementen. Deze ruimte kan in zijn geheel of in verschillende kleinere delen 

afgehuurd worden. 

3|4|2 Aanwezigen 

Voor de evenementen kan uitgegaan worden van een maximaal aantal aanwezigen van 800 personen. Op de meeste momenten zal 

deze invulling echter beperkter zijn. De ruimtes kunnen immers ook afzonderlijk verhuurd worden voor kleinere groepen. Voor de 

evenementen wordt ervan uitgegaan dat deze doorgaan tussen 10u ’s morgens en 15u in de namiddag. Voor deze functie wordt 

rekening gehouden met 1% werknemers. 

We gaan ervan uit dat de evenementruimtes op matchdagen geen bijkomend verkeer genereren, maar dat deze grotendeels 

gebruikt worden door supporters. 

Tevens dient opgemerkt dat er geen permanente aanwezigheid van gebruik van deze ruimtes wordt verwacht, maar een minimale 

rotatie van 3 dagen per evenement, waarbij 1 dag opbouw, 1 dag evenement en 1 dag afbouw wordt gerekend. 

3|4|3 Modal split 

Het auto-aandeel voor de evenementen wordt gelijk aan deze voor ‘zakelijke verplaatsing’ genomen aangezien hier wellicht 

voornamelijk bedrijfsevenementen (teambuilding, opleiding,…) zullen plaatsvinden. Het aandeel auto-bestuurder is hiervoor 

gemiddeld 75%21. 

Verder werd de modal split als volgt gehanteerd: 

 Auto passagier:   3% 

 Openbaar vervoer:  20% 

 Fiets:    2% 

Ook op dit onderdeel van het project is de paragraaf rond specifieke engagementen van de initiatiefnemer op vlak van duurzame 

mobiliteit van toepassing. 

3|4|4 Herkomst/bestemming 

Voor de herkomst en bestemming wordt uitgegaan van een gelijkaardige verdeling als voor het Neo-project. 

Herkomst/Bestemming Aandeel totaal 

R0 Oost 36% 

R0 West 30% 

A12 Brussel 9% 

A12 Antwerpen 14% 

Lokaal 10% 

Tabel 25: Verdeling herkomst/bestemming evenementen 

                                                                 

21 Gewogen gemiddeld cijfer rekening houdend met een aandeel van ongeveer 12,5% van de bezoekers afkomstig uit het Brussels Gewest.  
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3|4|5 Spreiding in tijd 

 

Figuur 21 - Spreiding van aankomst en vertrek in de tijd – evenementen 

3|4|6 Resulterende verkeersstromen 

  attractie productie 

0u 0 0 
1u 0 0 
2u 0 0 
3u 0 0 
4u 0 0 
5u 0 0 
6u 0 0 
7u 9 0 
8u 30 0 
9u 199 1 
10u 121 6 
11u 43 30 
12u 42 62 
13u 42 135 
14u 114 85 
15u 0 178 
16u 0 69 
17u 0 34 
18u 0 0 
19u 0 0 
20u 0 0 
21u 0 0 
22u 0 0 
23u 0 0 
Tabel 26: Totale verkeersgeneratie evenementen 
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3|5 CAMPUS 

Buiten het multifunctioneel complex zelf wordt ook een ‘innovatiecampus’ gerealiseerd. Deze zal onafhankelijk van het 

multifunctioneel complex zelf functioneren. 

3|5|1 Oppervlakte 

Binnen de innovatiecampus worden drie verschillende functies voorzien. Op de onderste verdiepingen (0 en 1)worden gereserveerd 

voor openbare en private nuts- en gemeensschapsvoorzieningen’. Hier wordt vooral gemikt op sport-gerelateerde onderzoekscentra, 

revalidatiecentra en dergelijke. Deze functies hebben een grote oppervlakte nodig in verhouding tot het gebruik. Het aantal 

bezoekers aan deze ruimtes zal een stuk lager liggen dan de berekende waarden omdat de bezoekers ter plaatse verblijven 

gedurende 1 à 2 weken en dus geen mobiliteitsimpact genereren tijdens deze periode. Daarenboven is revalidatie therapie zeer 

tijdsintensief, hetgeen daarbovenop het effectief aantal dagelijkse bezoekers zal drukken. 

Op de 2e en 3e verdieping worden moderne bedrijven (sport gerelateerd) voorzien. Deze zijn momenteel nog niet verder gedefinieerd. 

Op de bovenste 2 verdiepingen tenslotte wordt een ‘apart-hotel’) gerealiseerd (dit komt overeen met de GRUP-categorie “toeristisch 

logies”). Dit laatste zal vooral gericht zijn op verblijven van langere duur in relatie tot het onderzoeks- en revalidatiecentrum. Het zal 

echter ook mogelijk zijn voor andere gebruikers om hier te verblijven. 

 

Functie m²  

Moderne bedrijvigheid (sport-gerelateerd) ca 45 000 m² bvo 

Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen ca 40 000 m² bvo 

 “Toerische logies” (apart-hotel) ca 39 800 m² bvo 

Tabel 27: Oppervlaktes campus 

3|5|2 Aanwezigen 

Voor de moderne bedrijvigheid22, waar gemikt wordt op innovatieve, sport-gerelateerde activiteiten wordt rekening gehouden met 3 

personen per 100m². Dit ligt lager dan bij kantoren, maar hoger dan voor klassieke bedrijvigheid.  

Ook voor de Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen (diensten) wordt uitgegaan van 3 werknemers per 100m², 

waarbij bovendien rekening wordt gehouden met 15 bezoekers per 100m² of 5 per werknemer. Voor beiden wordt rekening 

gehouden met een aanwezigheidsgraad voor werknemers van 90%. 

Voor de apart-hotels wordt een totaal van 600 appartementen verondersteld. Hierbij wordt een aantal aanwezigen van 1,5 personen 

per appartement aangenomen, waarvan 9% werknemers23. Voor het aantal verplaatsingen wordt uitgegaan van 1,50 verplaatsingen 

per persoon, of 1 minder dan het gemiddeld aantal verplaatsingen vanaf een woning. Een aantal van de bezoekers hier zal immers 

op de site blijven (ifv de innovatieve bedrijvigheid, voetbal,…), zodat het gemiddeld aantal verplaatsingen lager ligt dan bij een 

woning.  

 

Functie personen 

Moderne bedrijvigheid (sport gerelateerd) 1214 

Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen 7080 

Toeristische logies (apart-hotel) 900 

Tabel 28: Aanwezigen campus 

3|5|3 Modal split 

Voor de werknemers van bedrijvigheid én de diensten wordt uitgegaan van het auto-aandeel voor woon-werkverplaatsingen in 

Brussel, namelijk 45%24. Voor de bezoekers (enkel van toepassing op diensten) wordt uitgegaan van het auto-aandeel voor diensten 

volgens Beldam, namelijk 33% (cfr Tabel 22). De verplaatsingen van deze laatsten vallen voornamelijk buiten de spitsuren, tijdens 

de openingsuren van de diensten. We gaan ervan uit dat deze verplaatsingen gelijkmatig verdeeld zijn over de dag. 

                                                                 

22 Het bestaande Richtlijnenboek MOBERs (2009) geeft 3 à 4 werknemers per 100m² aanvoor klassieke kantoren. 

23  Dus 1,5 x 600 =900 personen waarvan 9% of dus 81 personen werknemers en 819 bezoekers zijn. 

24 BELDAM 2010 
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Verder werd de modal split als volgt gehanteerd voor bedrijvigheid: 

 Auto passagier:   3% 

 Openbaar vervoer:  39% 

 Fiets:    2% 

 Voetgangers:   11% 

Voor het apart-hotel wordt uitgegaan van het auto-aandeel van 35%, wat aansluit bij het autogebruik voor ‘winkelen’ (36%), ‘uit eten 

gaan’ (35%) en verplaatsingen in functie van diensten (33%). Het gaat hier immers niet om klassieke woningen, maar om kortere 

verblijven in functie van activiteiten op de site of in de omgeving. Voor de verdeling van de stromen over de dag wordt wel uitgegaan 

van de klassieke woninggerelateerde verplaatsingen, aangezien deze voornamelijk in de spits vallen en dus het meest nadelig zijn 

voor de berekeningen. 

 

Figuur 22 - verdeling van de verplaatsingsredenen op een gemiddelde dag volgens het gebruikte vervoermiddel, voor alle verplaatsingen met 

betrekking tot Brussel 

Verder werd de modal split als volgt gehanteerd voor verplaatsingen gerelateerd aan het apart-hotel: 

 Auto passagier:   2% 

 Openbaar vervoer:  20% 

 Fiets:    2% 

 Voetgangers25:   44% 

Ook op dit onderdeel van het project is de paragraaf rond specifieke engagementen van de initiatiefnemer op vlak van duurzame 

mobiliteit van toepassing. 

                                                                 

25 Een groot deel van de bezoekers en gebruikers van het aparthotel verblijven meerdere dagen op de site. Op deze manier genereren ze geen 

mobiliteitsimpact. 
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3|5|4 Herkomst/bestemming 

Voor de herkomst en bestemming wordt uitgegaan van een gelijkaardige verdeling als voor het Neo-project. 

Herkomst/Bestemming Aandeel totaal 

R0 Oost 36% 

R0 West 30% 

A12 Brussel 9% 

A12 Antwerpen 14% 

Lokaal 10% 

Tabel 29: Verdeling herkomst/bestemming overige activiteiten multifunctioneel complex 

3|5|5 Spreiding in tijd 

 

Figuur 23 - Spreiding van aankomst en vertrek in de tijd – Campus 

Bovenstaande grafiek heeft de spreiding in de tijd weer van alle aangetrokken en geproduceerde verkeer van de campus. De pieken 

rond de OSP (8u-9u) en de ASP (17u-18u) zijn vooral het gevolg van het aankomen en vertrekken van de werknemers in de campus  

(zieFiguur 24 - Spreiding van aankomst & vertrek van werknemers in de campus). De spreiding van de bezoekers valt vooral buiten 

deze beide momenten en verloopt veel minder geconcentreerd. 
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Figuur 24 - Spreiding van aankomst & vertrek van werknemers in de campus 
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3|5|6 Resulterende verkeersstroom 

  attractie productie 

0u 2 0 

1u 1 0 

2u 0 0 

3u 1 0 

4u 0 2 

5u 0 3 

6u 63 10 

7u 125 39 

8u 347 48 

9u 609 20 

10u 400 320 

11u 341 317 

12u 342 335 

13u 327 343 

14u 329 360 

15u 324 366 

16u 41 531 

17u 37 321 

18u 24 194 

19u 14 81 

20u 10 33 

21u 9 19 

22u 9 19 

23u 5 0 
Tabel 30: Totale verkeersgeneratie campus 
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Figuur 25: Verdeling van de verkeersstromen over het netwerk: campus 
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3|6 P&R 

3|6|1 Aanwezigen 

Binnen de voorziene parking zullen 3000 plaatsen aangeboden worden aan P&R gebruikers (richting Brussel centrum)26. Voor de 

berekeningen wordt ervan uitgegaan dat deze plaatsen volledig ingevuld worden. Dit is echter niet enkel bijkomend verkeer ten 

opzichte van de bestaande situatie. Vandaag parkeren immers al veel pendelaars in deze omgeving om vervolgens met het 

openbaar vervoer verder naar het centrum te rijden. Er werd overeengekomen met MOW, AWV en De Lijn om uit te gaan van een 

aandeel bijkomend verkeer van 50%. Dit houdt dus in dat voor de P&R functie 1500 personen bijkomend gebruik maken van de op- 

en afrit Romeinsesteenweg. 

3|6|2 Modal split 

Aangezien het gaat om een P&R parking, wordt deze uitsluitend met de auto bereikt. Er wordt dus gerekend met een auto-aandeel 

van 100%.  

3|6|3 Herkomst/bestemming 

Voor de verdeling van de verkeersstromen wordt uitgegaan van een zelfde verdeling over beide zijde van de R0 en de A12 

(Antwerpen) als voor Neo. Logischerwijze wordt ervan uitgegaan dat er geen verkeer vanuit Brussel centrum gebruik maakt van deze 

P&R.  

3|6|4 Spreiding in tijd 

Voor de spreiding van deze verkeersstroom in de tijd wordt vertrokken van de klassieke aankomst- vertrekverdeling voor woon-

werkverkeer. Aangezien gebruikers van de P&R hun traject voorbij de parking nog verder zetten met het openbaar vervoer wordt 

rekening gehouden met een aankomst 1u vroeger en een vertrek 1u later dan wanneer de verkeersstromen naar een werklocatie 

berekend worden. 

 

Figuur 26 - Spreiding van aankomst en vertrek in de tijd – P&R 

  

                                                                 

26 Dit deel van de parking wordt niet gebruikt door werknemers van de site. 
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3|6|5 Resulterende verkeersstroom 

De resulterende verkeersstroom zoals hieronder weergegeven is enkel het verkeer dat bijkomend gebruik zal maken van de op- en 

afrit Romeinsesteenweg. 

  in uit 

0u 0 0 

1u 0 0 

2u 0 0 

3u 0 0 

4u 0 0 

5u 0 0 

6u 195 0 

7u 508 0 

8u 465 0 

9u 150 0 

10u 75 0 

11u 40 8 

12u 37 14 

13u 29 45 

14u 0 47 

15u 0 64 

16u 0 81 

17u 0 335 

18u 0 450 

19u 0 264 

20u 0 102 

21u 0 40 

22u 0 24 

23u 0 26 
Tabel 31: Totale verkeersgeneratie P&R 
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Figuur 27: Verdeling van de verkeersstromen over het netwerk: P&R 

 

3|7 PAVILJOEN 

Tenslotte wordt in het park een paviljoen van 913 m² gerealiseerd. Hier wordt een bar voorzien die aansluit bij het park en de 

overige functies op de site. Het is de bedoeling dat deze functie op lokaal niveau zal functioneren, dus voornamelijk mensen zal 

aantrekken die reeds op de site of in de omliggende wijk aanwezig zijn. Hiervoor wordt dus geen afzonderlijke verkeersgeneratie 

aangenenomen. 

 

3|8 INWISSELEN VAN TYPE GRUP-FUNCTIES BINNEN DE MOBILITEITSBEREKENINGEN VAN DIT MER 

De cijfers voor verkeergeneratie voor de functies “diensten, bedrijven en gemeenschapsvoorzieningen” zijn gelijk in aantal 

werknemers per m². Enkel de factor bezoekers verschilt tussen deze verschillende categorieën. 

Uitgaande van het berekende worst case werd het maximaal aantal bezoekers gedefinieerd. Evenwel zijn ten gevolge van verdere 

detaillering van de invulling van de site verschuivingen van invulling van m² mogelijk, onder voorwaarde dat de maxima qua 

verkeersgeneratie gerespecteerd worden voor de type-profielen bezoeker (buiten spitsuren) en werknemer (tijdens spitsuren). 

Immers is in het geval dat er geen additionele verkeergeneratie ontstaat, geen sprake van toename in milieu effecten. 

Onderstaand is een voorbeeld van de inwisseling van functies met een lagere impact qua verkeergeneratie dan be-MER-de 

mobiliteitscijfers. Het aantal werknemers voor de ganse site is lager voor deze berekening alsook het aantal bezoekers. Bijgevolg 

geeft deze invulling aanleiding tot beperktere milieu-effecten en is deze invulling van de site geheel conform het voorliggende MER. 
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Tabel 32 – overzicht oppervlaktes MER (verkeersgenererend) versus oppervlaktes opgenomen in de bouwaanvraag 
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4| MODAL SPLIT WOON-WERK 

In dit hoofdstuk vergelijken we een aantal verschillende benaderingen om tot een aanvaardbare modal split woon-werkverkeer te 

komen voor de site Parking C in het kader van het multifunctionele project Eurostadium. Dit ter verduidelijking en ter onderbouwing 

van de aannames die in deze technische nota’s en in het project MER zelf werden toegelicht. 

We vergelijken hier vier verschillende benaderingen van het beschikbare cijfermateriaal voor het bepalen van het auto-aandeel in 

het kader van woon-werkverkeer voor de projectlocatie parking C. 

 meso-schaal – landelijk (gemiddelden op niveau van België) 

 macro-schaal – gewestelijk (gemiddelden op niveau van Gewesten, Vlaanderen & Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

 micro-schaal – provinciaal (gemiddelden op basis van Brussels Hoofdstedelijk Gewest + provinciale cijfers voor Vlaams 

Brabant) 

 gedetailleerde berekening (gemiddelden op basis van relatie woon-werk verkeer in relatie met afstand tot het werk) 

4|1 MESO SCHAAL – LANDELIJK  

De eerste benadering bestaat erin de gemiddelde modal split van een zone te gebruiken om in te schatten wat de verwachte modal 

split zal zijn voor die zone. 

Op het hoogste niveau kan de modal split van België worden toegepast. 

Echter voor Parking C dringt een meer ad hoc benadering zich op door de locatie op de grens tussen Vlaanderen en Brussel. Brussel 

heeft een modale verdeling die het aandeel autobestuurder substantieel lager inschat dan Vlaanderen. Op basis van deze 

vaststelling verwachten we een modal split met een aandeel autobestuurder dat substantieel lager ligt dan het landelijke 

gemiddelde. 

Gebruik van modale cijfers van ofwel Vlaanderen ofwel Brussel is een te abstracte benadering voor de ligging van Parking C. Wel kan 

gesteld worden dat de cijfers qua modale verdeling zich tussen 37,9% en 68,5% zullen bevinden. 

 

Figuur 13 - modal split woon-werkverkeer (diagnostiek woon-werk 2014, FOD mobiliteit & verkeer)27 

                                                                 

27 De diagnostiek woon-werk 2014 slaat op ondernemingen met minstens 100 werknemers. Dergelijke ondernemingen vertegenwoordigen ongeveer 

1/3 van de totale beroepsbevolking. Het model voor het beheer en de uitbating van kantoren en diensten voor het project Eurostadium is erop 

gericht start-ups, kleine en middelgrote bedrijven samen te brengen en door het bundelen van een aantal praktische zaken hen de slagkracht mee 

te geven van een grote organisatie. Het MeetDistrict in de Ghelamco Arena in Gent staat model voor de toekomstige uitbating van het project 

Eurostadium. MeetDistrict organiseert en verzorgt heel wat diensten voor zijn gebruikers. Via MeetDistrict wil de initiatiefnemer van het project ook 

de hoge ambities op vlak van mobiliteit in samenwerking met de gebruikers en de organisatoren van evenementen concreet gestalte geven. De 

cijfers uit de diagnostiek woon-werk kunnen vanuit dit standpunt als relevant beschouwd worden voor een meer gedetailleerde invulling van de 

modal-split woon-werk specifiek voor de locatie parking C. 
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4|1|1 Referentiejaar is van belang 

Tevens dient een correct referentiejaar genomen te worden. Er is immers sprake van evolutie in de tijd.  

 Zo is het woon-werk verkeer aandeel in het Brussels Hoofdstedelijk gewest van 45% in 2005 gezakt over 40,9% in 2011, 

tot 37.9% in 2014.  

 

Figuur 28 - evolutie modal split woon-werk over verschillende referentiejaren 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest worden de cijfers 2014 gebruikt. Wanneer de trend (dalend autogebruik) wordt verder gezet 

is dit positief ten overstaan van de gebruikte cijfers. Voor het autogebruik in Vlaanderen en in Vlaams Brabant wordt gebruik 

gemaakt van de meest recente OVG-cijfers, update april 2016. 

4|2 MACRO SCHAAL – GEWESTELIJK 

De tweede benadering bestaat erin de gemiddelde modale verdeling per gewest te beschouwen. Immers ligt Parking C op de grens 

tussen Vlaanderen en Brussel en valt bijgevolg te verwachten dat de attractie van werknemers een 50%/50% verhouding kan 

aannemen tussen de beide gewesten. 

De cijfers 2014 geven een autobestuurder aandeel van 68,5% voor Vlaanderen en 37,9% voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Bij een 50/50 verhouding in de herkomst zou het aandeel auto(bestuurders) 53,2% bedragen op macro-schaal. 

4|3 MICRO SCHAAL - PROVINCIAAL 

De derde benadering bestaat erin de gemiddelde modale verdeling per provincie te beschouwen.  

Immers ligt Parking C op de grens tussen Vlaams-Brabant en Brussel en valt bijgevolg te verwachten dat de attractie van 

werknemers een 50%/50% verhouding kan aannemen tussen de beide regio’s. 

De OVG cijfers 2016 voor Vlaams-Brabant beschrijven een auto(bestuurder) aandeel van 70,08%. De cijfer van 2014 spreken over 

37,9 % auto(bestuurders) voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Bij een 50/50 verhouding in de herkomst zou het aandeel auto(bestuurders) 54% bedragen op provinciale schaal. 

4|4 GEDETAILLEERDE BEREKENING 

De vierde benadering bestaat erin de gemiddelde modale verdeling per woongebied te beschouwen en dit te correleren met de 

volgende parameters: 

1. Afstand tot de site 

o Er worden ringen (afstandszones) getekend volgende de afstand tot de site, op 1 km, 2,5km, …  
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2. In de ringen wordt voor iedere zone de bevolkingsdichtheid in m² gerelateerd aan de oppervlakte van die specifiek zone die 

binnen de ring 

o Zo wordt voor iedere zone het aantal inwoners bepaald, volgens de oppervlakte binnen iedere ring 

3. Voor iedere ring wordt de totale bevolking bepaald, en zo wordt voor iedere zone, het aandeel van de bevolking van die ring 

bepaald. 

Enkel de gegevens van België, Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant voorhanden zijn. Bijgevolg wordt een analyse gemaakt van de 

validiteit van het gebruik van deze gegevens. 

 

 

Figuur 29 - ligging parking C – afstandzones rond de projectsite 

4|4|1 Bepaling afstandszones 

Uit studies van FOD Mobiliteit & Verkeer leren we de volgende gemiddelde verhouding tussen afstand tot het werk en aandeel 

werknemers: 

28 

Tabel 33 - verdeling beroepsactieven volgens afstand woon/werk 

Op basis hiervan wordt voor parking C de ringen kaart opgemaakt. Het grootste stuk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt in 

de 10 km zone. 

                                                                 

28 http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/ovg03/ovg03-analyse-b4.pdf 

http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/ovg03/ovg03-analyse-b4.pdf
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4|4|2 Bevolkingsaantal per afstandszone 

De bevolkingsgegevens zijn beschikbaar op Census 2011 (http://census2011.fgov.be/index_nl.html)  

Voor iedere afstandszone wordt bepaald welke gebieden (wijken, steden & gemeenten) binnen de ring liggen en met welke 

oppervlakte. Bijvoorbeeld Grimbergen is opgedeeld in meerdere zones. 

Voor iedere zone is de bevolkingsdichtheid gekend en wordt deze toepast op de zone in kwestie volgens de formule:  

 OPPERVLAKTE gebied * BEVOLKINGSDICHTHEID/oppervlakte29 = BEVOLKINGSAANTAL 

4|4|2|1 Inschatting modale verdeling voor alle zones 

Per zone wordt gedefinieerd hoeveel inwoners er zijn, en dit voor het aandeel van een zone binnen een ring.  

Aanduiding zones op niveau België 

 

Figuur 30 – bevolkingsdichtheidskaart België 

4|4|2|2 Aanduiding niveau provincies 

Het studiegebied opgedeeld in afstandszones (0-1 / 1-2.5 / 2.5-5 / 5-7.5 / 7.5-10 / 10-15 / 15-20 / 20-30 km) 

 

Figuur 31 - opdeling bevolking volgens grondgebied  

                                                                 

29 Voor het specifiek gebied 

http://census2011.fgov.be/index_nl.html
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4|4|2|3 Aanduiding GRIMBERGEN 

In witte lijn zijn de contouren van Grimbergen aangeduid. Het grondgebied van de gemeente Grimbergen wordt in oppervlakte 

toegewezen aan elke afstandszone. 

 

Figuur 32 - grondgebied Grimbergen 

4|4|2|4 Detail niveau studie 

Voor heel België is de bevolkingsdichtheid per gebied bekend.  

Voor Grimbergen (hier binnen rode contour) zijn er meerdere verschillende gebieden gedefinieerd. 

Voor deze studie wordt ieder gebied opgesplitst in deelgebieden per afstandszone. Voor elk van deze deelgebieden werd vervolgens 

het aantal inwoners bepaald.  

Op deze wijze werd voor onderstaande zone de bewoning zeer precies in kaart gebracht. 

- Volledige zone “Potaarde-Paalveld”  = 3,45 km², 414 inwoners, 120 inw. /km² 

o Deelzone in ring 1,-2.5 km  = 0,93 km², 111 inwoners 

o Deelzone in ring 2,6-5km  = 2,52 km², 303 inwoners  

 
 

Figuur 33 – bevolgingsdichtheden per zone, per deelzone binnen de afstandszones   
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4|4|3 Berekening van bevolkingsdichtheid in relatie tot de ringen en de provincies  

Per afstandszone wordt vervolgens bepaald hoe groot het aandeel grondgebied per provincie is. 

 

Tabel 34 - opdeling grondgebied per provincie 

4|4|4 Berekening van autobestuurder aandeel voor gewogen modale verdeling  

Op basis van deze gegevens kan het vervolgens het aantal inwoners bepaald worden. Dit leidt tot de volgende tabel: 

30 

Tabel 35 - opdeling bevolking volgens grondgebied 

Op basis van het aantal bewoners per afstandszone, wordt het aandeel inwoners per afstandszone per provincie bepaald.  

Vervolgens wordt het aantal werknemers per ring gedefinieerd op basis van 4800 werknemers31 en vervolgens de opdeling van het 

aandeel werknemers dagelijks gebruik per afstandszone volgens afstand tot het werk (Belgische gemiddelden). 

Het aantal werknemers wordt nadien proportioneel toegewezen aan de provincies in relatie tot het aandeel inwoners per ring. 

Door het aantal werknemers per ring te sommeren voor iedere provincie, kan het aantal werknemers per provincie worden 

toegewezen. Hierna kunnen we het aandeel werknemers per provincie bepalen, in relatie tot het totaal aantal werknemers voor het 

project Eurostadium. 

Het aandeel werknemers wordt in relatie gebracht met de modale verdeling autobestuurder per provincie wat resulteert in een 

gewogen gemiddelde modale verdeling voor autobestuurders van 56,41% voor woon-werk verkeer. 

  

                                                                 

30 Voor de zones buiten Brusssel en Vlaams-Brabant worden de Vlaamse cijfers gebruikt gezien deze hoger liggen dan het Belgische gemiddelde en 

zo een worst case situatie wordt benaderd. 

31 Het voorziene aantal werknemers in dagelijks gebruik voor het multifunctionele project Eurostadium 

Afstand tot de site Straal km
Opp. Ring 

(km²)

Aandeel Brussel & 

Vlaams-Brabant

A B A B A B A B A B A B

Ring 1 0-1 km 1 3 100% 2.23 71% 0% 0% 0.91 29% 0%

Ring 2 1,1-2,5 km 2.5 16 100% 10.45 63% 0% 0% 6.04 37% 0%

Ring 3 2,6-5 km 5 59 100% 35.58 60% 0% 0% 23.32 40% 0%

Ring 4 5,1-7,5 km 7.5 98 100% 64.03 65% 0% 0% 34.14 35% 0%

Ring 5 7,6-10 km 10 137 100% 102.51 75% 0% 0% 34.93 25% 0%

Ring 6 10,1-15 km 15 393 89% 283.89 72% 23.93 6% 17.35 4% 67.53 17% 0%

Ring 7 15,1-20 km 20 550 62% 318.30 58% 118.16 21% 93.41 17% 19.91 4% 0%

Ring 8 20,1-30km 30 1571 28% 445.58 28% 318.57 20% 461.98 29% 0% 344.67 22%

Vlaams-Brabant Antwerpen Oost-Vlaanderen Brussel Waals-Brabant

Afstand tot 

de site

Straal 

km

Bevolking per 

ring

site 

werknemers 

Vlaams-

Brabant
Brussel

Vlaandere

n

A B A B A B 4800

Ring 1 0-1 km 1 1 874 48% 2 024 52% 0 0% 3898 6,58% 316 152 164 0

Ring 2 1,1-2,5 km 2.5 25 733 47% 29 051 53% 0 0% 54784 6,77% 325 153 172 0

Ring 3 2,6-5 km 5 33 899 16% 184 584 84% 0 0% 218483 14,73% 707 110 597 0

Ring 4 5,1-7,5 km 7.5 54 344 13% 348 993 87% 0 0% 403337 8,69% 417 56 361 0

Ring 5 7,6-10 km 10 123 035 24% 399 035 76% 0 0% 522070 9,75% 468 110 358 0

Ring 6 10,1-15 km 15 244 452 45% 263 839 49% 31 638 6% 539929 13,45% 646 292 316 38

Ring 7 15,1-20 km 20 230 665 48% 3 973 1% 243 392 51% 478030 9,60% 461 222 4 235

Ring 8 20,1-30km 30 282 051 25% 0 0% 825 573 75% 1107624 30,43% 1461 372 0 1089

Aantal werknemers per regio 1467 1972 1362

Aandeel werknemers per regio 30,6% 41,1% 28,4%

Toepassing modale verdeling 70,08% 37,90% 68,50%

Gemiddelde modal split 56,41%

Autobestuurder

Vlaams-Brabant Brussel Rest van Belgie
aandeel 

werknemers 

per ring
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4|5 VERFIJNING GEDETAILLEERDE BEREKENING 

De gedetailleerde benadering van de modal split kan verder verfijnd worden. 

In dit deel willen het potentieel tot een modal shift op basis van een concrete maatregelen omtrent mobiliteit nader toelichten, aan 

de hand van de geregistreerde effecten door FOD Mobiliteit & Verkeer voor deze maatregelen. Veel van de vermelde maatregelen 

zijn opgenomen in de eenzijdige verbintenis32 van de initiatiefnemer met betrekking tot mobiliteit. 

4|5|1 Potentieel op basis van toegankelijkheid tot de site voor verschillende modi  

 
33 

Figuur 34 - modal split ifv toegankelijkheidsniveau openbaar vervoer 

Toegankelijkheid tot openbaar vervoer kan gelinkt worden met ieder gebied in iedere afstandszone. Op basis van deze gegevens 

kunnen de inschattingen verfijnd worden. 

In het geval van deze specifieke locatie (parking C) wordt de toegankelijkheid van openbaar vervoer hoog ingeschat.  

Enerzijds is de ontsluiting qua openbaar vervoer reeds hoog en parking C als bestemming in een zone met toegankelijkheidsniveau 

4 volgens FOD Mobiliteit. Met de geplande infrastructuur toevoegingen zal het toegankelijkheidsniveau verhogen tot niveau 5. 

Anderzijds is het toegankelijkheidsniveau van openbaar vervoer voor de herkomst van het verkeer van belang om te evalueren of 

een correctie vereist is op het openbaar vervoer. 

Zo is voor het Brusselse Hoofdstedelijk gewest goed ontsloten met openbaar vervoer, wat resulteert in een toegankelijkheidsniveau 

van minstens niveau 4, wat betekent dat een substantiële daling van het autoaandeel in de modal split mogelijk is, ten gunste van 

een stijging van het aandeel openbaar vervoer. 

Mits uitbreiding van het tramnetwerk34 tot op de site zal de site een toegankelijkheidsniveau 5 verkrijgen, wat maakt dat het 

aandeel openbaar vervoer nog substantieel verder kan stijgen met een lager gebruik van de auto tot gevolg. 

 

 

 

                                                                 

32 Opgenomen als bijlage 19 

33 http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_nl_5.0.pdf  

34 Geplande verlenging van de Tramlijnen  3/7 & 9 door MIVB tot de site Parking C & mogelijke passage Brabantnet (De Lijn) 

http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_nl_5.0.pdf
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Figuur 35 -grondgebied volgens toegankelijkheidsniveau openbaar vervoer 35 

4|5|2 Analyse op basis van afstand tot de site  

Voor iedere zone wordt op basis van de cijfers van FOD Mobiliteit & Vervoer de gemiddelde modale verdeling genomen en deze 

wordt gecorrigeerd voor iedere ring voor volgende modi: 

o Voetgangersaandeel 

o Fietsaandeel 

o Openbaar vervoer aandeel 

Onderstaand is een evolutie van typische modale verdeling volgens afstand. 

                                                                 

35 Parking C ligt op basis van deze kaart in een zone met toegankelijkheidniveau 4. 
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36 
Figuur 36 - modal split woon-werk 

Voor de analyse wordt 0-4 km rijafstand gematched voor groot potentieel 5-9 km voor gemiddeld potentieel en 10-14 km voor klein 

potentieel. Dit komt overeen met de analyse dat men op minder dan 15 km van het bestemming woont. 

Gezien deze tabel over afstanden spreekt volgens werkelijke afstand en niet over vogelvlucht afstand, kan het overzicht met de 

ringen gebruikt worden om te bepalen wat de invloed zone is voor fietsers.  

  

 

                                                                 

36 http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_nl_5.0.pdf 

 

http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_nl_5.0.pdf
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Figuur 37 - afstandszones parking C 

 

Tabel 36 - beroepsactieven volgens afstand woon-werk  

Als alle gegevens voor de site Eurostadium worden gecorreleerd, waarbij het aantal werknemers wordt gematched met aandeel 

beroepsactieven volgens afstand en vervolgens het aandeel fietsers volgens afstand wordt gematched, dan komt het berekende 

aandeel fietsers voor de site op 4,29%. 

 

Tabel 37 - berekening aandeel fietsverkeer 

Het te verwachten fietsaandeel voor de site ligt dus op 4,29% volgens landelijke gemiddelden. 

  

4800 

werknemers

Aandeel 

beroepsactieve

n volgens 

afstand

diameter 

invloedsfeer
rijafstand

aandeel 

volgens 

afstand

Aantal 

fietsers

641 13,4% 0 - 2,5 km 0-4 km 15% 96

707 14,7% 2,5 - 5 km 5-9 km 10% 71

885 18,4% 5 - 10 km 10-15 km 4,00% 35

2233 47% Totaal 202

Aandeel fietsers voor werknemers 4,29%
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4|5|3 Potentieel op basis van stimuli op fietsgebruik te bevorderen 

Dit fietsaandeel zal tevens additioneel gestimuleerd worden, onderstaande maatregelen, zoals fietsvergoeding, dienstfietsen, 

sensibiliseringscampagnes, overdekte fietsstallingen en met een dienst fietsonderhoud op de site. Al deze maatregelen samen 

zouden een groei van 140% kunnen realiseren en ten opzichte van het gemiddelde aantal fietsers, hetgeen het maximum aandeel 

fietsers op 10% zou kunnen brengen, zijnde 5,8 % additioneel fietsverkeer.  

 

Figuur 38 - impact maatregelen op modal split fietsers 

 

Tabel 38 - impact maatregelen op modal split fietsers 

  



G HE L A M CO  –  E UR O S TA D I UM 5 9 | 6 9  

Project: T.002071 - Document: C:\R_DATA\Dropbox\db_K_sig\DOSSIERS\ESB\04_STU\900_MIL\902_mobiliteit\AA-AA-01-920-TN-003-0002-11_mobiliteit_verkeersgeneratie.docx 

4|5|4 Potentieel op basis van inzet op carpoolen 

Door maximaal in te zetten op carpooling, kan een daling van maximaal 7% gerealiseerd worden van het aandeel autobestuurders.  

Hierop zal dan ook sterk ingezet worden. 

 

Figuur 39 - impact maatregelen op modal split carpool 

 

Figuur 40 - huidig aandeel carpool in modal split 
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4|5|5 Potentieel op basis van inzet op gebruik openbaar vervoer  

 

Het mobiliteitsbeleid voorziet enkele maatregelen voor openbaar vervoer. Volgens FOD Mobiliteit & Vervoer kunnen onderstaande 

maatregelen het openbaar vervoer additioneel stimuleren. 

 

Figuur 41 - impact maatregelen modal split openbaar vervoer 

Op basis van de gewogen analyse (niveau 3) voor het aandeel autobestuurder, werd op eenzelfde wijze de analyse gemaakt voor het 

aandeel openbaar vervoer voor de site. 

 

Tabel 39 - berekening aandeel openbaar vervoer op basis van bevolkingsaantallen 

Met een gewogen gemiddelde modale verdeling van 27,23% openbaar vervoer, wordt op basis van bovenstaande maatregelen en 

maximale uitbreiding van gebruik van openbaar vervoer mogelijk van 67%, wat neerkomt op maximaal 18,24 % modal shift. 

Op basis van het doortrekken van de tramlijnen naar Parking C is een upgrade van het toegankelijkheidsniveau van 4 naar 5 

mogelijk. Dit houdt in dat het potentieel voor een modal shift naar openbaar vervoer zeer groot wordt. 

 

Figuur 42 - impact modal split openbaar vervoer volgens  toegankelijkheidsniveau 

  

Afstand tot 

de site

Straal 

km

Bevolking per 

ring

site 

werknemers 

Vlaams-

Brabant
Brussel

Vlaandere

n

A B A B A B 4800

Ring 1 0-1 km 1 1 874 48% 2 024 52% 0 0% 3898 6,58% 316 152 164 0

Ring 2 1,1-2,5 km 2.5 25 733 47% 29 051 53% 0 0% 54784 6,77% 325 153 172 0

Ring 3 2,6-5 km 5 33 899 16% 184 584 84% 0 0% 218483 14,73% 707 110 597 0

Ring 4 5,1-7,5 km 7.5 54 344 13% 348 993 87% 0 0% 403337 8,69% 417 56 361 0

Ring 5 7,6-10 km 10 123 035 24% 399 035 76% 0 0% 522070 9,75% 468 110 358 0

Ring 6 10,1-15 km 15 244 452 45% 263 839 49% 31 638 6% 539929 13,45% 646 292 316 38

Ring 7 15,1-20 km 20 230 665 48% 3 973 1% 243 392 51% 478030 9,60% 461 222 4 235

Ring 8 20,1-30km 30 282 051 25% 0 0% 825 573 75% 1107624 30,43% 1461 372 0 1089

Aantal werknemers per regio 1467 1972 1362

Aandeel werknemers per regio 30,6% 41,1% 28,4%

Toepassing modale verdeling 9,20% 53,10% 9,20%

Gemiddelde modal split 27,23%

Trein, metro, tram, bus

Vlaams-Brabant Brussel Rest van Belgie
aandeel 

werknemers 

per ring
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4|6 ALGEMENE CONCLUSIE 

4|6|1 Vergelijking verschillende benaderingen modale verdeling 

Er zijn verschillende beoordelingsmethodes mogelijk. De wetenschappelijke waarde van iedere methode varieert naargelang de 

mate van detail waarop gewerkt wordt. 

 Beoordelingsmethode Aandeel autobestuurder 

1 Mesoschaal Tussen 37,9 % en 67,8 % 

2 Macro schaal 53,2 % 

3 Micro schaal 54 % 

4 Gedetailleerde benadering 56, 41% 

Tabel 40 - overzicht modal split volgens schaalniveau 

De gedetailleerde benadering (methode 4) lijkt de meest accurate methode om de eigenlijke modal split in te schatten gezien de 

hogere mate van detail die werd gebruikt in functie van de concrete projectlocatie.  

Het ingeschatte aandeel autobestuurder volgens deze beoordelingsmethode komt op 56,41%. 

4|6|2 Check met MER Eurostadium 

In het MER Eurostadium werden alle berekeningen getoetst zowel voor 45% modal split als voor 65% modal split. Hierbij blijkt dat 

alle berekende mobiliteitseffecten binnen dezelfde beoordelingsklasse vallen en dat bijgevolg de inschatting van de modal split in 

relatie met de milieueffecten robuust is. 

4|6|3 Ambities van ontwikkeling Eurostadium 

Daarenboven is het volgens de inzichten van de FOD Mobiliteit & Vervoer mogelijk om fiets, carpool en openbaar vervoer aandeel 

substantieel te verhogen mits een goed uitgekiend mobiliteitsbeleid voor de site Parking C. Dit mobiliteitsbeleid zal uitgerold worden 

op de site37. 

Daarenboven zal ook het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd worden door 100% terugbetaling van de kosten ervan. 

Concreet betekent dit dat door fiets, carpooling en openbaar vervoer te stimuleren met bewezen initiatieven, respectievelijk 

maximaal 5,8 %, 7 % en 18,24 % vermindering van autoaandeel mogelijk is. Dit betekent dat er een potentiële modal shift mogelijk 

is van ongeveer 30% van het aandeel autobestuurder naar andere modi. 

Indien 30% van de modal shift kan gerealiseerd worden op basis van de vooropgestelde initiatieven en vastgelegde engagementen, 

en uitgaande van een gewogen modale verdeling van  56,41%38, kan de modal shift het aandeel autobestuurder onder de 45% 

laten zakken. 

  

                                                                 

37 Zie bijlage 19 – eenzijdige verbintenis mobiliteit Ghelamco 

38 Zie paragraaf 4|4|4 
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5| TRAAG VERKEER BIJ EVENEMENTEN  

5|1 DEFINITIE TRAAG VERKEER 

Onder de fietsers worden de volgende modi gebundeld: 

- Fietsen (al dan niet gemotoriseerd, cfr elektrische fietsen, ...) 

- Gemotoriseerde tweewielers (bromfietsen, motorfietsen, ... ) 

o Over gans België gebruikt 1,2% van de werknemers de motorfiets. Verwacht wordt dat deze ook voor 

evenementen gebruikt worden. 

- Voetgangers 

o Over gans België gaat 2,4% te voet naar het werk. 

o Verwacht wordt dat de supporters welke binnen een straal van 5 km rond de site wonen, voornamelijk te voet 

naar de site komen  

Zoals supra vermeld zullen daarenboven stimulerende maatregelen worden genomen om het aandeel traag verkeer maximaal te 

verhogen. 

5|2 POTENTIEEL TRAAG VERKEER 

Met behulp van het model opgesteld voor de gedetailleerde berekening van de modal split op basis van afstand tot de site parking C 

en de bevolkingsdichtheid, kunnen we binnen afstandszone het potentieel aan traag verkeer inzichtelijk maken. 

5|2|1 Bevolking op wandelafstand 

De bevolking binnen wandelafstand wordt gedefinieerd als de bevolking die zich maximaal op 5 km afstand bevindt in vogelvlucht 

tot de site. 

Deze bevolking wordt verondersteld zich voornamelijk te voet dan wel met de fiets (fiets, bromfiets, motorfiets, … )  tot het stadium 

te begeven. 

 

Tabel 41 - bevolking binnen een straal van 5 km 

5|2|2 Bevolking op fietsafstand 

De bevolking binnen wandelafstand wordt gedefinieerd als de bevolking die zich maximaal op 10 km afstand bevindt in vogelvlucht 

tot de site.  

Hierbij wordt uitgegaan van 15 km fietsafstand (binnen de afstandszone van 10 km) als bovengrens voor afstand tot de site. 

 

Tabel 42 - bevolking binnen een straal van 10 km 

Afstand tot 

de site

Straal 

km

A B A B

Ring 1 0-1 km 1 1 874 48,1% 2 024 51,9%

Ring 2 1,1-2,5 km 2.5 25 733 47,0% 29 051 53,0%

Ring 3 2,6-5 km 5 33 899 15,5% 184 584 84,5%

Totale bevolking binnen 5km 277 165

Vlaams-Brabant Brussel

Afstand 

tot de 

site

Straal km
Vlaams-

Brabant
Brussel

aandeel 

Rode 

Duivels

0,53%

Ring 1 0-1 km 1 1 874 2 024 21

Ring 2 1,1-2,5 km 2.5 25 733 29 051 292

Ring 3 2,6-5 km 5 33 899 184 584 1165

Ring 4 5,1-7,5 km 7.5 54 344 348 993 2150

Ring 5 7,6-10 km 10 123 035 399 035 2783

Totale bevolking binnen 10km 64101 202 572
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5|3 RODE DUIVELS 

5|3|1 Verdeling aandeel supporters in het stadium 

In het Eurostadium kunnen maximaal 60.000 supporters. Op een bevolking van 11.250.58539 betekent dit dat minstens 0,533% 

van de bevolking naar het stadium komt kijken. 

Verwacht wordt dat het aandeel supporters dat naar het stadium komt kijken groters is naargelang de afstand tot het stadium korter 

wordt. 

5|3|2 Wandelafstand 

De minimale supporters bevolking welke binnen wandelafstand van de site woont = 277.165 * 0,53% = 1478 personen. 

Het bereik van de wandelafstand kan 2,46 % van de bezoekers van het stadium bedienen. 

5|3|3 Fietsafstand 

De minimale supporters bevolking welke binnen fietsafstand van de site woont = 1.202.572 * 0,53% = 6.373 personen. 

Het aandeel van de bevolking op fietsafstand van de nieuwe locaties kan oplopen tot 10,62% van de maximale capaciteit van het 

Eurostadium. 

5|3|4 Check MER Eurostadium 

Het MER Eurostadium stelt de ambitie om 4 % traag verkeer te realiseren op de site. 

Gezien meer dan 1 % reeds motorfiets verkeer is, dient het fiets + voetgangers verkeer nog 3% te vertegenwoordigen van het totale 

bezoekersaantal, of minder dan 30% van de supporters die in aanmerking komen om met fiets dan wel te voet naar de site te 

komen. 

  

                                                                 

39 observatiedatum Rijksregister 23.01.201 
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5|4 RSCA 

5|4|1 Verdeling aandeel supporters in het stadium 

In het Eurostadium kunnen maximaal 50.000 supporters. Hiervan blijkt 12,7 % + 28,3 % = 41%40 uit Brussel en Vlaams-Brabant te 

komen. Deze regio’s hebben een bevolkingsaantal van 2.301.61241 personen. 

Voor een stadium van 50.000 personen is de rekruteringsgraad van supporters42 0.9 % van de bevolking van deze 2 provincies. 

Verwacht wordt dat het aandeel supporters dat naar het stadium komt kijken groters is naargelang de afstand tot het stadium korter 

wordt. 

5|4|2 Wandelafstand 

De minimale supporters bevolking welke binnen wandelafstand van de site woont = 277.165 * 0,9% = 2494 personen. 

Het bereik van de wandelafstand kan 4,99 % van de bezoekers van het stadium bedienen. 

5|4|3 Fietsafstand  

De minimale supporters bevolking welke binnen fietsafstand van de site woont = 1.202.572 * 0,9% = 10.823 personen. 

Het aandeel van de bevolking op fietsafstand van de nieuwe locaties kan oplopen tot 21,64% van de gereduceerde capaciteit 

(50.000) van het Eurostadium. 

5|4|4 Check MER Eurostadium 

Het MER Eurostadium stelt de ambitie om 4 % traag verkeer te realiseren op de site Parking C. 

Gezien meer dan 1 % reeds motorfiets verkeer is, dient het fiets + voetgangers verkeer nog 3% te vertegenwoordigen van het totale 

bezoekersaantal, of minder dan 14% van de supporters die in aanmerking komen om met fiets dan wel te voet naar de site te 

komen. De aannames in het project MER zijn wat betreft het aandeel traag verkeer op basis van bovenstaande (zie bestaande 

situatie RSCA43 en berekening potentieel) eerder voorzichtige benaderingen. 

Met de uitbouw van een ambitieus mobiliteitsbeleid en de aanleg van een goede fietsinfrastructuur (fietspaden (ondersteund door 

intentie van de provincie Vlaams Brabant), 5000 fietsenstallingen, oplaadpunten elektrische fietsen, een fietspunt, …) willen we het 

aandeel traag verkeer minstens op 4% brengen op de nieuwe locatie.  

  

                                                                 

40 Zie paragraaf 3|2|3 – 12.7% in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 28.3% uit Vlaams Brabant 

41 1.180.531 + 1.121.081 = 2.301.612 

42 (45.000 * 41%) / 2.301.612 = 0.8% 

43 Zie paragraaf 3|2|2 
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6| HUIDIGE SITUATIE BIJ EVENEMENTEN  

6|1 HUIDIGE SITUATIE BIJ EVENEMENTEN – TIJDSLOT 18-19U 

Om de huidige situatie te analyseren werden verkeersgegevens opgevraagd van de bestaande situatie bij BE MOBILE en dit voor de 

volgende dagen: 

- een doordeweekse dag    -> gemiddelde volgens BE MOBILE = donderdag 22 sept 2016  

- vrijdag 13 November 2015   -> voetbalmatch Rode Duivels + Paleis 1244 

- vrijdag 22 januari 2016   -> grote beurs -> Nocturne Autosalon 

- donderdag 3 maart 2016   -> grote beurs -> Batibouw 

- zondag 20 maart 2016    -> voetbalmatch Rode Duivels 

- woensdag 1 Juni 2016   -> voetbalmatch Rode Duivels 

De cijfers werden opgevraagd volgende trajecten: 

- Complex Ternat <> E40  

- Complex zemst <> E19  

- Complex Londerzeel <> A12 

De gegevens werden opgevraagd voor het tijdslot 18-19u om het effect van de start evenementen te kunnen analyseren. Voor de 

combinatie van een evenement in paleis 12, een voetbalmatch en een grote beurs waren geen cijfers beschikbaar omdat deze 

combinatie zich nog nooit heeft voorgedaan.  

Op basis van de verkregen meetgegevens werd onderstaande tabel opgebouwd.  Als referentie werden de cijfers van de 

doordeweekse dag (meting don 22/09/2016) gebruikt. Vervolgens werden de tijdsverschillen ten opzichte van deze referentie voor 

elk traject berekend. 

 45 

Tabel 43 - trajecttijden & tijdsverschillen trajecten tijdens evenementen  

                                                                 

44 vergelijkbaar met grote expo qua verkeersgeneratie 

45 Reistijden verschillen = gemeten situatie voor een evenement – doordeweekse dag. Hieruit volgt dat negatieve tijden, reducties in reistijd 

vertegenwoordigen bij evenementen, Rode vakken geven toenames aan. 

Van A12 Parking C E40 Parking C E19 Parking C

Naar Parking C A12 Parking C E40 Parking C E19

Rode Duivels + Paleis 12 13/nov/15 18u-19u 7,5 7,5 22,5 9,4 18,3 12,5

autosalon 22/jan/16 18u-19u 10,2 11,9 33,2 17,5 26,6 20,8

batibouw 3/mrt/16 18u-19u 9,5 9 13,8 17,7 20,5 19,8

Rode Duivels 20/mrt/16 18u-19u 7,4 7,4 9,2 11,3 12,6 12,9

Rode Duivels 1/jun/16 18u-19u 7,1 7,1 17,1 11,5 20,6 20,5

doordeweeksedag (don 22 sept 2016)18u-19u 12 7,6 13,2 17,3 24,2 23,1

Rode Duivels + Paleis 12 13/nov/15 18u-19u -4,5 -0,1 9,3 -7,9 -5,9 -10,6

autosalon 22/jan/16 18u-19u -1,8 4,3 20 0,2 2,4 -2,3

batibouw 3/mrt/16 18u-19u -2,5 1,4 0,6 0,4 -3,7 -3,3

Rode Duivels 20/mrt/16 18u-19u -4,6 -0,2 -4 -6 -11,6 -10,2

Rode Duivels 1/jun/16 18u-19u -4,9 -0,5 3,9 -5,8 -3,6 -2,6



G HE L A M CO  –  E UR O S TA D I UM 6 6 | 6 9  

Project: T.002071 - Document: C:\R_DATA\Dropbox\db_K_sig\DOSSIERS\ESB\04_STU\900_MIL\902_mobiliteit\AA-AA-01-920-TN-003-0002-11_mobiliteit_verkeersgeneratie.docx 

6|2 ANALYSE VAN DE DATASET 

Uit bovenstaande tabel kunnen we het volgende vaststellen: 

 De reistijden dalen over het algemeen bij matchen voor de Rode Duivels, ondanks het evenement gerelateerde verkeer 

(groene vakken) 

 De binnenring richting Parking C (rode vakken in Tabel 43 - trajecttijden & tijdsverschillen trajecten tijdens evenementen) 

heeft last van extra reistijd, welke te verklaren valt door de terugslag die ontstaat vanaf parking C46.  

 Enkel bij Autosalon en Batibouw zien we een verhoogde reistijd via op de verkeerswisselaar A12/R0 (route parking C naar 

A12 duur langer), welke integraal te verklaren valt door de terugslag van parking C op de binnenring die de parallelweg 

blokkeert waardoor de verkeerswisselaar niet meer zonder vertraging bereikbaar is. 

6|3 VASTSTELLINGEN 

Evenementen blijken positieve effecten te genereren voor de reistijden op de ring, behalve op de binnenring. De vastgestelde 

effecten op de binnenring zijn een gevolg van de terugslag van file op de parallelwegen vanaf parking C. 

De nieuwe gestapelde parking zal de grootste negatieve effecten (terugslag) van vandaag op de ring tijdens grote evenementen 

zoals Autosalon en Batibouw wegnemen. 

Ook het effect op het tracé van E19 -> Parking C, waar zeer beperkte vertraging ontstaat door terugslag van de parking, zal 

geneutraliseerd worden door de efficiëntere parking die de voertuigen sneller kan verwerken. 

6|3|1 ONTWIJKING 

Op basis van bovenstaande analyse stellen we vast dat grote evenementen in Brussels expo, Paleis 12 en het Koning 

Boudewijnstadion vandaag eerder positief effect oplevert met betrekking tot de reistijden over de geanaluseerde projecten. Dit 

effect is deel te verklaren het ontwijken van de locatie door bv. vroeger vertrekken, andere trajecten volgen, of een deel van woon-

werk verkeer die evenementverkeer wordt. 

6|3|2 PARKEERBEHEER 

Het multifunctioneel project Eurostadium voorziet in een parking van 11.000 parkeerplaatsen (10.000 in parkeergebouw & 1.000 

onder het multifunctioneel complex). Deze parkings worden ingezet in het kader van evenementen in het Eurostadium, Brussels 

expo, Paleis 12, NEO & park&ride. Het gebruik van de parking is beperkt tot 220 kalenderdagen per jaar. Om dit in de praktijk om te 

zetten zal het kalendermanagement van de verschillende gebruikers op elkaar worden afgestemd vertaald worden naar een effectief 

gebruik van de parking voor de verschillende gebruikers van de parking. Concreet betekent bijvoorbeeld dat de park and ride 

parkeerplaatsen in het kader van evenementen voor aanvang van de evenementen moeten vrijgemaakt worden. Als gevolg hiervan 

wordt overlappende verkeerstromen (aankomst evenement – vertrek dagelijkse werking) automatisch verder in de tijd gespreid. 

Door de spreiding ontstaat een gelijkaardig effect als wat vandaag wordt vastgesteld tijdens evenementsdagen. 

6|3|3 COMBITICKETS PARKING 

Door middel van een systeem van combitickets kunnen werknemers, bezoekers en gebruikers van de park & ride voorzieningen 

gecombineerd gebruik van de parking voor dagelijks gebruik als voor evenementen. Dit aandeel van de evenementbezoekers 

genereert op deze manier geen extra verplaatsingen (in & uit) in het kader van evenementen en zorgt eveneens voor een bredere 

spreiding in de tijd van het aankomstverkeer. 

Dit positieve effect werd niet meegenomen in de beoordeling van de mobiliteitseffecten. 

 

 

 

                                                                 

46 Effect werd ook vastgesteld bij de doorrekening van de microsimulatie, zie bijlage 7 - microsimulaties 
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6|4 BESTUDEERDE TRAJECTEN 

6|4|1 E40 Ternat –> Parking C 

 

6|4|2 Parking C -> E40 Ternat 
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6|4|3 E19 Zemst -> parking C 

 

6|4|4 Parking C -> E19 Zemst  
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6|4|5 A12 Londerzeel -> Parking C 

 

6|4|6 A12 Londerzeel -> Parking C 
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1| INLEIDING 

De bouw van een nieuwe multifunctioneel complex brengt verschillende aspecten samen. Een multifunctioneel complex is een 

belangrijke attractiepool die onder andere verkeer aantrekt en produceert. Er zijn leveringen die dienen te gebeuren om een 

evenement voor te bereiden en er zullen bezoekers verwacht worden die het multifunctioneel complex wensen te bereiken. Deze 

bezoekers kunnen zich zowel via het openbaar vervoer (bus, tram, metro) als met de wagen, als fietser, als passagier van een 

bezoekers- of supportersbussen, als kabelbaangebruiker of als voetganger verplaatsen.  

 

In het kader van de ontwikkeling van het project Eurostadium wordt ook onderzocht wat de impact is op de afwikkeling van het verkeer 

op dat van de parallelbaan van de R0 ter hoogte van de Romeinse Steenweg. De R0 vormt één van de belangrijkste 

snelwegverbindingen op nationaal niveau. Hoe de realisatie van het project Eurostadium zich verhoudt tot het verkeer op de R0, wordt 

in dit rapport onderzocht en nader toegelicht. Deze nota heeft als doel om met behulp van microsimulaties van de verkeersafwikkeling 

de verschillende ontsluitings- & organisatie modellen van de verschillende verkeersstromen op hun deugdelijkheid te testen in 

verschillende omstandigheden. De microsimulaties dienden dus om de verwerkingscapaciteiten van de interne wegenissen in het  

project en de ontsluitingsmodellen relatief ten opzichte van elkaar te beoordelen. De modellen beoordelen met andere woorden in 

welke mate het project Eurostadium een bijdrage (positief of negatief) kan leveren aan de doorstroming van de bestaande en de  

toekomstige infrastructuur ter hoogte van het projectgebied. Deze nota doet geen uitspraak over de globale mobiliteit buiten het 

projectgebied. 

 

Tractebel maakte verschillende microsimulaties op om de verkeersafwikkeling van de interne wegenis van het multifunctioneel 

complex in kaart te brengen . Niet alleen de interne verkeersafwikkeling, maar ook het verkeer op de op- en afritten en op de ventwegen 

werd gesimuleerd. Hierbij worden de resultaten weergegeven als voertuigverliesuren. In de meeste scenario’s is hier reeds een hoger 

basiscijfer doordat de som van de gebruikte cijfers de capaciteit reeds overschrijdt. Wellicht zal er in realiteit een verlaging van de 

achtergrondintensiteiten plaatsvinden, waardoor deze overcapaciteit op de bestaande beschikbare parallelwegen kan verminderen of 

volledig wegvallen.  

 

In hoofdstuk 2| worden negen verschillende netwerkscenario’s  gedetailleerd besproken. 

- Drie scenario’s op basis van de bestaande toestand 

o Scenario A1 waar de bestaande toestand gesimuleerd wordt; 

o Scenario A2 waar als quick-win een nieuwe op- en afrit wordt aangelegd door het afgraven van de bestaande 

parking C; 

o Scenario B waar een nieuwe parking met verdiepingen voorzien wordt, maar geen wijzigingen aan de 

bestaande op- en afritten (met uitzondering van enkele herbelijningen) ; 

- Zes scenario’s op basis van de toekomstige situatie en de volledig uitgeruste parking  

o Scenario C1 is de BAFO-variant; 

o Scenario C2 komt hier mee overeen, maar heeft een brugconstructie aan de oprit naar de binnenring zodat 

daar minder weefbewegingen ontstaan. De afrit voegt langs rechts in op de ventweg; 

o Scenario C3 is gebaseerd op scenario C2, maar heeft een links invoegende afrit;  

o Scenario D1 is gebaseerd op scenario C1, maar houdt rekening met het vernieuwde complex te Strombeek en 

heeft dus een langere weefzone tussen de oprit en dit complex;  

o Scenario D2 is gebaseerd op scenario C2, maar houdt rekening met het vernieuwde complex te Strombeek;  

o Scenario D3 is gebaseerd op scenario C3, maar houdt rekening met het vernieuwde complex te Strombeek. 

 

In hoofdstuk 3| wordt een robuustheidstest uitgevoerd voor de interne wegenis. Met behulp van microsimulaties wordt onderzocht 

hoeveel verkeer verwerkt kan worden door in- en uitrijdend verkeer stelselmatig te verhogen. Het doel van deze tests is te onderzoeken 

hoeveel verkeer de interne wegenis kan verwerken. 

 

Hoofdstuk 4| benadert de reële afwikkeling van het verkeer volgens verschillende tijdsprofielen. In  de simulaties is de verkeers-

afwikkeling onderzocht van 5 vraagscenario’s. De scenario’s worden vergeleken met elkaar om te kijken welk netwerkscenario de R0 

zo vlot mogelijk kan laten rijden: 

- Ochtendspits; 

- Avondspits inclusief de nieuwe ontwikkelingen op Heizel, exclusief een voetbalmatch (“Campus”) 

- Avondspits exclusief NEO, inclusief een voetbalmatch (“Voetbal”) 

- Avondspits inclusief NEO, inclusief een voetbalmatch (“Voetbal & NEO”). 

- Avondspits inclusief NEO, inclusief een voetbalmatch én inclusief een concert in paleis 12 (“Concert”).   
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2| BESCHRIJVING NETWERKSCENARIO’S 

2|0 METHODIEK 

Voor de opmaak van deze nota en de microsimulatie is gebruik gemaakt van de software PTV Vissim 8.00, standaardsoftware voor 

verkeerssimulaties op dit detailniveau in de meest recente volwaardige versie. 

Als Key Point Indicator (KPI) wordt in deze studie het totale aantal voertuigverliesuren gebruikt. Hierbij is het belangrijk dat de 

verschillende netwerken een zo gelijk mogelijke lengte hebben, ten einde de ruis in de vergelijking zo veel mogelijk te vermijden. Het 

belangrijkste gevolg hiervan is dat de uitvoegzone naar beide richtingen van de A12 in de scenario’s D (toekomstige inrichting 

knooppunt Strombeek) korter uitgetekend is dan wellicht in realiteit het geval zal zijn . Deze inkorting creëert voor de beschouwde 

scenario’s geen onrealistische knelpunten. 

Aangezien er gekozen is om bij de modellering van het verkeer geen aannames te maken qua afname, zijn de meeste scenario’s  in 

oververzadiging aan hun reële startpunt op de ventwegen van de R0. Het herkwantificeren van de verkeersstromen is voor het doel 

van deze studie ook niet relevant door het feit dat enkele relatieve beoordeling van de voorliggende modellen wordt beoogd. Er wordt 

gebruik gemaakt van een sommatie van de tijd dat elk voertuig te laat op het netwerk raakt (of tot het einde van de simulatie voor de 

voertuigen in overcapaciteit). Door PTV1 is bevestigd dat deze opgeteld mag worden bij het aantal voertuigverliesuren op het netwerk 

tot de uiteindelijke parameter. Om dit volledig representatief te houden wordt het netwerk verlengd waardoor de fileterugslag die 

veroorzaakt wordt door het studiegebied ook in het netwerk aanwezig is. 

 

Er wordt grotendeels met standaardparameters gerekend. Voor het rijgedrag op het onderliggend wegennet worden de formules van 

Wiedemann 74 gebruikt, voor de ventwegen en hun weefzones deze van Wiedemann 99. Bij die laatste worden de voertuigafstanden 

zowel bij stilstand als bij rijden gehalveerd ten opzichte van de standaardwaarden in VISSIM.  Daarnaast wordt gezorgd dat op de 

ventwegen en hun weefzones het wisselen van rijstrook in aanwezigheid van andere voertuigen ongeveer de helft vlotter gaat, en dat 

er beter naast elkaar rijdende voertuigen meer gaan samenwerken voor een optimale weefbeweging. 

Er wordt telkens een gemiddelde genomen van vijf simulaties, met randomisatie door de seeds 1, 2, 3, 4 en 5.  

 

 

  

                                                                 

1 Planung Transport Verkehr AG, ontwikkelaar Vissim software 
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2|1 SCENARIO A1 

De simulatie van de bestaande toestand is gebaseerd op de infrastructuur zoals op Google Maps weergegeven. De bestaande op- en 

afritten worden gebruikt om het verkeer op het netwerk toe te delen. Er zijn aansluitingen aan de Romeinse Steenweg en naar Parking 

C. Het verkeer dat naar NEO rijdt, wordt toegekend aan de huidige aansluitingen met de Romeinse Steenweg. 

Er wordt gerekend met de reële capaciteit van de bestaande in- en uitgangen van de parking (met bemande hokjes). 

 

Figuur 1: Scenario A1 - Netwerk bestaande toestand 
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2|2 SCENARIO A2 

Dit scenario omvat een mogelijke tussentijdse werfsituatie, waarbij de parking C eerst wordt afgegraven en de op- en afritten al 

opgesplitst worden. De weefstrook na parking C wordt verlengd door afgraven van de berm en  een tijdelijke verbinding wordt aangelegd 

tussen de parallelweg en de bestaande afrit naar de Romeinse Steenweg en de A12 richting Brussel (bretelverbinding) . Omdat de oprit 

van parking C nu verplaatst is, wordt de afrit Wemmel doorgetrokken en moet het verkeer dat van NEO/Romeinse Steenweg komt 

over 1 enkel rijstrook. 

Dit scenario wordt beschouwd als quick-win, met volgende interne aanpassingen: 

- De parking C wordt genivelleerd op 1 niveau om de doorstroming op de parking zelf te optimaliseren; 

- De interne circulatie wordt herbekeken naar een nieuw grid om deze te optimaliseren ; 

- Er worden automatische slagboomsystemen geïnstalleerd in plaats van bemande doorgangen, zodat de capaciteit van de in- 

en uitgangen van de parking verhoogd wordt; 

- De afrit van de binnenring naar de Romeinse Steenweg wordt verlaat. 

Er wordt voor gezorgd dat beide rijstroken van de nieuwe oprit evenwaardig gebruikt worden. 

 

 

Figuur 2: Scenario A2 - Netwerk bestaande toestand met aanpassing parking 
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Figuur 3: Scenario A2 – Detail eerste weefzone 
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Figuur 4: Scenario A2 – Detail tweede weefzone 
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2|3 SCENARIO B 

Scenario B is een optimalisatie van scenario A1 met een andere belijning, en een uitbreiding van de weefstrook. Ook wordt de nieuwe 

gestapelde parking op meerdere niveaus reeds toegevoegd, maar aansluitend op de bestaande op- en afritten. Er worden 

automatische slagboomsystemen geïnstalleerd in plaats van bemande doorgangen, zodat de capaciteit van de in - en uitgangen van 

de parking verhoogd wordt. De aansluiting naar de Romeinse Steenweg en naar NEO gebeurt via eenzelfde toegang. In dit scenario is 

er geen directe verbinding mogelijk tussen het project en de Romeinse Steenweg . Het NEO verkeer wikkelt zich af via de geplande 

verbindingsweg naar de voorkant van de Paleizen. De oprit van Wemmel blijft langer gescheiden en voegt met het verkeer van de 

nieuwe parking samen tot één rijstrook.  

 

 

Figuur 5: Scenario B - Netwerk bestaande op- en afrit in combinatie met nieuwe parking 
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Figuur 6: Scenario B – Detail aangepaste belijning begin weefzone 
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2|4 SCENARIO C1  

Scenario C1 is de BAFO-variant. Hij heeft een andere op- en afrit naar de nieuwe parking in vergelijking met de scenario’s van de 

bestaande toestand. Dit zou het weefverkeer moeten verminderen. De tweede weefzone is echter wel korter dan in de scenario’s van 

de bestaande toestand. 

 

Figuur 7: Scenario C1 - Netwerk nieuwe op- en afrit - Bestaande A12 – Lange weefzone 
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Figuur 8: Scenario C1 – Detail eerste weefzone 
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Figuur 9: Scenario C1 – Detail tweede weefzone 
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2|5 SCENARIO C2 

Scenario C2 komt overeen met scenario C1. De verbinding van de uitrit van de nieuwe gestapelde parking verloopt via een 

brugconstructie, waardoor het aantal weefbewegingen op de parallelweg sterk verminderd wordt. Belangrijk hierbij is dat er twee 

volwaardige rijstroken voorzien worden voor het doorgaand verkeer op de parallelweg aan de R0. 

 

 
Figuur 10: Scenario C2 – Detail brug constructie en beperkte weefzones 
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2|6 SCENARIO C3 

Scenario C3 komt overeen met scenario C2, behalve dat de uitrit van de nieuw gestapelde parking richting Antwerpen langs links op 

de ventweg invoegt. 

 

Figuur 11: Scenario C3 – Detail brug constructie en beperkte weefzones 
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2|7 SCENARIO D1  

Scenario D1 is gebaseerd op scenario C1, met twee verschilpunten: 

- De tweede weefzone is verlengd van 280 naar 400 meter 

- De aantakking met het knooppunt Strombeek is hertekend, waarbij de aantakking naar de A12 Antwerpen gecombineerd 

wordt met de aantakking naar de A12 Brussel, in plaats van met deze naar de R0. Er blijven twee rijstroken beschikbaar voor 

het verkeer naar de A12 Antwerpen. Om de vergelijkbaarheid te garanderen wordt de weefzone tussen beide richtingen van 

de A12 heel kort gehouden. 

Dit scenario houdt rekening met de heraanleg van de R0 en de herinrichting van het knooppunt met de A12.  

 

 

Figuur 12: Scenario D1 – Detail tweede verlengde weefzone 

  



G HE LA MC O –  E UR OS T ADI UM  17|37 

Project: T.002071 - Document: \\BEHASFS1.d10.tes.local\k\MI\Ba\GHELAMCO\T.002071.1006 Stadion en parking C Heizel\4 STU\6. Definitief MER\Bijlagen\Bijlage 7 Nota mbt de optimalisatie van 

de toegangswegen tot de parking\AA-DO-01-920-TN-003-0008-11_ModellenAWV_final.docx 

2|8 SCENARIO D2 

Scenario D2 is de combinatie van de brugconstructie uit scenario C2 met de aansluiting naar de A12 uit scenario D1.   

Ter hoogte van de brug krijgt het verkeer dat de parallelweg volgt twee rijstroken, de andere rijrichtingen één rijstrook.  Aan de 

rijstrookverdeling verder stroomafwaarts verandert niets. 

 
Figuur 13: Scenario D2 – Detail brug constructie en beperkte weefzones 
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2|9 SCENARIO D3 

Scenario D3 is de combinatie van de brugconstructie uit scenario C3 met de aansluiting naar de A12 uit scenario D1. 

Ter hoogte van de brug krijgt het verkeer dat de parallelweg volgt twee rijstroken, de andere rijrichtingen één rijstrook. Aan de 

rijstrookverdeling verder stroomafwaarts verandert niets. 

 

 

Figuur 14: Scenario D3 – Detail brug constructie en beperkte weefzones 
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3| ROBUUSTHEIDSTEST PARKING 

3|1 INLEIDING 

Om na te gaan wat de maximale capaciteit van de voorgestelde interne wegenis is en wat de verschillen zijn met de bestaande 

infrastructuur van Parking C, worden deze netwerken gesimuleerd zonder overig verkeer. Dit laat toe de interne wegenis te 

onderwerpen aan een robuustheidstest. Er wordt telkens 1 uur gesimuleerd. 

Voor alle scenario’s wordt telkens een variant met enkel inrijdend en met in - en uitrijdend verkeer bekeken. Bij de situaties met in- en 

uitrijdend verkeer wordt telkens evenveel in- als uitrijdend verkeer in rekening gebracht. Als herkomst of bestemming wordt telkens 

de parallelweg van de R0 gebruikt. Er wordt dus geen verkeer toebedeeld op de A12 of op het complex Wemmel. Aangezien de situatie 

met maximaal uitrijdend verkeer niet binnen de scope van deze microsimulaties valt, wordt deze situatie enkel theoretisch ben aderd. 

Er wordt van uit gegaan dat er niet afgeremd dient te worden voor de slagbomen in de nieuwe gestapelde parking (wel voor de bocht 

die zich iets eerder bevindt). Daarnaast wordt de afrit op de parallelweg van de buitenring als een volwaardige taper-uit uitgewerkt. 

Doordat in deze simulaties verkeersstromen dienen te weven die geen verband houden met de werkelijk verwachte intensiteiten. Is 

dit strikt een theoretische oefening met als doel de interne wegenis te testen. De simulaties met de correcte intensiteiten voor het 

onderzoek naar de externe wegenis worden gerapporteerd in hoofdstuk 4|3. 

3|2 INRIJDEN PARKING 

Tijdens het inrijden van de parking wordt voor de scenario’s A1 en A2 de maximale capaciteit van de bestaande infrastructuur van de 

inrit vanuit de buitenring bereikt rond de 1500 inrijdende voertuigen per uur. 

In het scenario B wordt deze aangepast. De bestaande weefzone om dit verkeer te splitsen van de afrit naar NEO–Romeinse Steenweg 

blijft echter bestaan. Daardoor kan de capaciteit beperkt stijgen tot tussen de 1750 en de 2000 inrijdende voertuigen per uur. 

In de toekomstscenario’s komen de eerste problemen naar boven aan de weefzone naar de afrit van de parallelweg Buitenring. Hier 

kan een capaciteit tussen 3500 en 3750 inrijdende voertuigen per uur gehaald worden. 

In alle scenario’s blijken de knelpunten voor het verkeer vanuit de binnenring later naar boven te komen dan deze voor het verkeer 

vanuit de buitenring 

 

Figuur 15: Resultaten robuustheidstest met enkel inrijdend verkeer (initiële knelpunten vanuit Antwerpen) 
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3|3 IN -  EN UITRIJDEN PARKING 

Wanneer ook het uitrijdende verkeer wordt toegevoegd, blijkt er een extra capaciteitsprobleem op te treden bij het uitrijden naar de 

binnenring, en dit voor de varianten met de brugconstructie (scenario’s C2, C3, D2 en D3). Doordat al het uitrijdende verkeer daar op 

één rijstrook de brug op moet, is er hier een capaciteitsbeperking van tussen de 2000 en 2250 voertuigen per uur.  In de andere 

scenario’s blijven de knelpunten voor het inrijdend verkeer vanaf de buitenring als eerste optreden (zie vorig hoofdstuk). 

De knelpunten voor het verkeer van de binnenring en naar de buitenring treden niet eerder op. 

 

 

Figuur 16: Resultaten robuustheidstest met zowel in- als uitrijdend verkeer (initiële knelpunten van en naar Antwerpen) 

3|4 CONCLUSIE 

De inrijcapaciteit vanaf de Binnenring stijgt van 1250 naar 1750 door aanleggen van een nieuwe gestapelde parking met vernieuwde 

interne wegenis zonder filevorming op de parallelweg.  

Pas wanneer de op- en afrit opgesplitst wordt en met een dubbele aansluiting naar de parking toe, wordt de volle winst van de parking 

duidelijk. Zo kan er vlot tot 3500 voertuigen per uur inrijdend verkeer afgewikkeld worden. Op voorwaarde dat de parallelweg tot 3.500 

voertuigen per uur zou kunnen aanleveren kan de interne infrastructuur van het project Eurostadium de aangeleverde capaciteit vlot 

verwerken. Of deze aangeboden capaciteit nu bestemt is voor voetbalevenementen, concerten, middelgrote en grote beurzen, pale is 

12 of andere grote evenementen in de omgeving maakt eigenlijk niet uit. De aangeboden capaciteit tot 3.500 voertuigen per uur 

bestemt voor de site wordt vlot afgewikkeld. 

Voor het uitrijdend verkeer treden er reeds eerder capaciteitsproblemen op wanneer de brugconstructie het aantal ri jstroken voor de 

belangrijkste richtingen verder beperkt (scenario’s C2, C3, D2 en D3). 
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4| SIMULATIES IN REËLE WEGSITUATIE 

4|1 INLEIDING 

Van elk netwerk, zoals beschreven in hoofdstuk 2| , zijn er zoals vermeld in de inleiding verschillende verkeersvragen onderzocht: 

Voetbal, Voetbal&NEO, Concert, Campus en Ochtendspits. Elk netwerk werd telkens onderworpen aan elk van deze verkeersvragen. 

In de volgende paragraaf worden de resultaten besproken per verkeersvraag voor elk van de netwerken. 

Zoals in hoofdstuk 2|0 besproken, is er een modelmatige ingreep gebeurd om rekening te houden met de te lage aan- en 

afvoercapaciteit van de parallelwegen van de RO. 

4|2 INTENSITEITEN  

De achtergrondintensiteiten die gebruikt zijn, zijn gebaseerd op de cijfers uit het Provinciaal Verkeersmodel Vlaams- Brabant 2020. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de doorrekening die gebeurde in het kader van het MER, waarbij het effect van het afsluiten  van 

de op- en afrit Romeinse Steenweg werd gesimuleerd in het provinciaal verkeersmodel.  

In de huidige plannen wordt uitgegaan van een verschuiving van de op- en afrit Romeinse Steenweg naar de Keizerin Charlottalei, via 

de verbindingsweg die aangelegd wordt op de terreinen van Brussels Expo en de ondertunneling van de Romeinse Steenweg. Tijdens 

voetbaldagen zal deze doorgang voor lokaal verkeer wellicht slechts zeer beperkt gebruik worden (door de hoge intensiteiten voetbal-

gerelateerd verkeer), zodat hij de reële situatie op voetbaldagen het best benaderd. Het verkeer dat vandaag op niet-voetbaldagen 

gebruik maakt van deze afrit, verschuift hierbij naar de afrit Wemmel enerzijds en de afrit Strombeek -Bever anderzijds. In het 

provinciaal verkeersmodel is niet elke straat getekend. Dit is een vereenvoudiging op macroschaal. Vertrekkend vanuit deze cijfers, 

zijn bovenstaande aannames nodig om een betrouwbare simulatie te kunnen opmaken die afgestemd is op het macromodel.  

Voor de scenario’s die in dit rapport behandeld worden , wordt steeds uitgegaan van dezelfde intensiteiten. De herkomst van de 

verschillende cijfers worden verderop in dit hoofdstuk besproken. Er wordt een avondmoment (18u tot 20u) geselecteerd waarbij de 

som van verkeer naar het stadion en achtergrondverkeer het hoogst ligt. Dit levert een worst-case scenario op, zodat de maximale 

effecten in rekening gebracht worden. Naast verkeer in functie van een voetbalmatch wordt ook rekening gehouden met 

verkeersstromen van en naar NEO (cijfers aangeleverd door Brussels Expo) en het verkeer dat gegenereerd wordt door de overige 

functies op de site. Aangezien dit rapport inzoomt op de afwikkeling op de parallelweg van de binnenring, wordt enkel het verkeer dat 

hierop impact heeft, meegenomen.  

Naast de simulaties waarbij de verkeersvraag maximaal is, wordt ook een simulatie opgemaakt van een ochtendspits (8u tot 10u) en 

een simulatie waarbij enkel het verkeer uit een klassieke avondspits gesimuleerd wordt. Deze laatste variant laat toe te onderzoeken 

of er knelpunten zijn in een klassieke avondspits indien er enkel verkeer gegenereerd wordt door de campus op de site samen met 

het verkeer uit het provinciaal verkeersmodel. 

Het verkeer wordt op het netwerk toegekend via herkomst-bestemmingsmatrices. Hiervoor worden verschillende voertuigklassen 

gebruikt: auto’s, vrachtwagens en bussen. Elke van de voertuigtype-matrices wordt een tweede maal opgesplitst voor verkeer in relatie 

tot de nieuwe invulling van Parking C of het verkeer dat zonder wijzigingen in 2020 op het netwerk zou rijden. Er zijn dus 6 matrices 

die per kwartier opgesteld zijn om het verkeer zo realistisch mogelijk te simuleren. Het zou te ver leiden om elke matrix in dit rapport  

weer te geven, daarom wordt hieronder een overzicht gemaakt van het totaal aan PAE per uur binnen het studiegebied. 

Een belangrijke opmerking bij de interpretatie van dit overzicht is dat door het weergeven van waarden per uur een uitvlakking gebeurt 

ten opzichte van de kwartierwaarden. Het verkeer dat in relatie tot een voetbalmatch wordt gegeneerd heeft immers zeer specifieke, 

korte pieken. Net daarom is het belangrijk dat de matrices voor het toekennen van het verkeer in kwartierwaarden worden gebru ikt 

voor de simulatie zelf. 
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Figuur 17: Overzicht zones (obv scenario C2) 
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De samenvattende matrices die hierna vermeld worden, vereisen enige duiding: 

 Antwerpen: verkeer op R0 parallelweg van buitenring (relatie Antwerpen via E19, maar ook Zaventem, Luik, Leuven,… - dit is 

inclusief het verkeer dat vanuit de A12 komt); 

 A12 Centrum: verkeer dat naar de A12 richting Brussel rijdt (enkel deze richting); 

 NEO: verkeer dat gegenereerd wordt door NEO 

 Gent: verkeer op R0 parallelweg van binnenring (relatie Gent via E40, maar ook Groot-Bijgaarden, Bergen, Charleroi,…); 

 Parking Antwerpen en Parking Gent: dit verkeer blijft gescheiden op de interne wegenis om kruisende stromen te vermijden; 

 Drop-off/PbezoekersA en Drop-off/PbezoekersG: er zijn kleinere parkeerzones voorzien voor verkeer dat, vanuit Antwerpen 

of Gent, afkomstig is; 

 PLogistiek/bus_A en PLogistiek/bus_G: er zijn aparte toegangen voorzien om ook het busverkeer of logistiek verkeer van het 

autoverkeer te scheiden; 

 Wemmel: verkeer van en naar de op- en afrit van Wemmel; 

 A12 Antwerpen: verkeer dat naar de A12 richting Antwerpen rijdt (enkel deze richting). 

 

Het doorgaand verkeer op de R0 wordt niet gesimuleerd. Enkel de parallelstructuur van de R0 wordt beschouwd.  

4|2|1 Toel icht ing  c i j fers  

De gebruikte kengetallen voor de generatie van het verkeer komen uit het MER. De belangrijkste conclusie worden hier ter 

bevordering van de leesbaarheid hernomen. 

4|2|1|1 Verkeer campus  

Dit is het verkeer van en naar de site van het multifunctioneel complex, specifiek gerelateerd aan de activiteiten in de campus. 

De berekeningen in het MER zijn uitgevoerd uitgaande van een modal-split woon-werk gebaseerd op de BELDAM-cijfers van 45%. Uit 

de sensiviteitsanalyse uitgevoerd in het MER blijkt dat de beoordeling van de mobiliteitsaspecten tot een modal -split woon-werk van 

65% onveranderd blijft. Voor de beoordeling van de werking van de simulatiemodellen is dan ook gebruik gemaakt van een modalsplit 

van 65% auto-bestuurders in het woon-werk gerelateerde verkeer. Dit percentage stemt overeen met een aandeel auto-gebruikers van 

80% afkomstig uit Vlaanderen en/of Vlaams Brabant (OVG-cijfers april 2016) en 20% afkomstig uit Brussel (BELDAM-cijfers).  

4|2|1|2 Verkeer voetbal  

Voor de voetbalgerelateerde verplaatsingen wordt gewerkt met de kencijfers van de Rode Duivels. Deze zijn bepaald op basis van 

metingen tijdens de thuismatchen tegen Andorra, Ijsland, Wales en Cyprus (respectievelijk 13/10/2014, 12/11/2014, 16/11/2014 

en 28/3/2015). 

De modal split van RSCA helt momenteel sterker naar autogebruik (17% in plaats van 11%). De initiatiefnemer Ghelamco maakt zich 

sterk om op basis van acties omtrent mobiliteit (zie matchen van de Rode Duivels) nieuwe stimuli te kunnen introduceren ter 

verbetering van de modal-split voor voetbalverkeer. Deze stimuli zullen ook opgelegd worden aan de gebruikers van het 

multifunctioneel complex. Bovendien wordt de capaciteit van het stadion in gebruik door RSCA slechts 50.000 in plaats van 60.000 

voor KBVB. Daarnaast wordt in de verkeersvraag rekening gehouden met een avondmatch. Een dergelijke match kan ofwel een match 

van de Rode Duivels zijn (start meestal pas om 21u), ofwel een Europese match van RSCA (start meestal pas om 21u), ofwel een 

Jupiler Pro League match op vrijdagavond. Op vrijdagavond worden geen topmatchen gepland in de Jupiler Pro League. Gelet op 

bovenstaande wordt voor de verkeersvraag voetbal aangenomen dat de matchen van de Rode Duivels als worst-case situatie kunnen 

aangenomen worden en bovendien op een realistische manier de mogelijkheden van de stimuli ter bevordering van de modal split 

weergeven (zie studie Scelta Mobility in opdracht van de KBVB).  

4|2|1|3 Verkeer NEO 

Voor NEO wordt rekening gehouden met de specifiek aangeleverde verkeersintensiteiten door Brussels EXPO. 

4|2|1|4 Verkeer concert  

Voor het concert wordt aangenomen dat er 4000 parkeerplaatsen beschikbaar gesteld worden, en dat dit overeenkomt met een 

worstcasebenadering van het gebruik door 15000 bezoekers. Er wordt evenveel verkeer gegenereerd op de richting Gent als op de  

richting Antwerpen. 
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4|2|1|5 Achtergrondverkeer  

Het achtergrondverkeer wordt overgenomen uit de specifieke doorrekeningen met het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant voor 

het basisjaar 2020. Op basis van de telpost 27554 (parallelweg binnenring tussen oprit Wemmel en afrit Romeinse Steenweg) wordt 

een verdeling gemaakt naar de gemodelleerde kwartiermatrices. Er is geen aanpassing gedaan om deze cijfers aan te passen naar 

de reële capaciteit. 

4|2|1|6 Verkeer Park & Ride 

Vandaag wordt de omgeving van Parking C reeds gebruikt als P&R in relatie tot de toegangen voor trams en metro. Het verkeer dat 

hiervan gebruik wenst te maken gebruikt de verschillende op- en afritten in de omgeving (Wemmel, Strombeek-Bever). In de toekomst 

zal dit verkeer gebundeld kunnen worden op de nieuwe gestapelde parking, wat een positief effect zal hebben op de lokale wegenis 

(globaal minder verkeer en minder zoekverkeer). Daardoor zullen zowel de parkeerdruk als de verkeersleefbaarheid positief beïnvloed 

worden. 

Voor alle doorrekeningen is een aanname gemaakt met een gebruik van 3000 voertuigen op een gemiddelde weekdag. Er wordt 

gerekend met dezelfde kencijfers als voor kantoren, rekening houdend met één uur voor- en natransport binnen Brussel. Hierbij wordt 

uitgegaan van 1.500 wagens die weggenomen worden uit de omgeving van Parking C, en 1.500 wagens die nieuw worden 

aangetrokken naar de site.  

In realiteit wordt de uitbating van de park&ride plaatsen in de parking beperkt tot ongeveer 220 kalenderdagen per jaar. Dit betekent 

dat door kalendermanagement de exploitatie van de parking instaat is de verkeersstromen gerelateerd met de uitbating van de 

park&ride plaatsen in tijd en ruimte weg te houden met de verkeersstromen van de andere gebruikers van de site en de omgeving. 

(bv park&ride is niet beschikbaar tijdens voetbal, concert of grote beurzen). Deze vorm van kalendermanagement wordt reeds 

succesvol toegepast op het Meetdistrict gevestigd in de Ghelamco Arena in Gent. Voor de simulaties werd het milderende effecte van 

kalendermanagement niet meegenomen, de resultaten zijn op deze manier als worst -case situatie te beschouwen. 

4|2|2 Voetbal  

In de variant “Voetbal” wordt rekening gehouden met het verkeer dat op het beschouwde wegennet rijdt wanneer een voetbalmatch 

gehouden wordt, maar er geen rekening wordt gehouden met NEO. 
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Figuur 18: Gemodelleerde verkeersintensiteiten variant “Voetbal”  
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4|2|3 Voetbal  & NEO 

In dit scenario wordt het verkeer van NEO toegevoegd aan de variant “Voetbal”. Dit verkeer wordt aan de interne wegenis gekoppeld 

via de geplande verbindingsweg. Er is geen enkele connecties tussen de interne wegenis van het multifunctionele complex en de 

lokale wegen. 

 

 

Figuur 19: Gemodelleerde verkeersintensiteiten variant “Voetbal & NEO” 

De initiatiefnemer Ghelamco engageert zich samen de andere betrokken partijen (Stad Brussel, Brussels Expo, …) om door middel  

van kalendermanagement het laten samenvallen van voetbal & andere evenementen tot een minimum te beperken.   
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4|2|4 Concert  

In dit scenario wordt het verkeer van een concert met 15.000 bezoekers (4.000 parkeerplaatsen) toegevoegd aan de variant “Voetbal 

& NEO”. Dit is dus een absolute worst case. 

 

 

Figuur 20: Gemodelleerde verkeersintensiteiten variant “Concert”  

Het scenario Concert wordt in de nota mee opgenomen omdat het aldus ook vervat zit in de beoordeling van de mobiliteitsaspect en 
in de MER. Door kalendermanagement op de site en afspraken tussen de verschillende partijen is de waarschijnlijkheid van 

voorkomen van dit scenario quasi onmogelijk.  Dit scenario is dan ook in het kader van deze nota eerder te beschouwen als een 

theoretische denkoefening.  
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4|2|5 Campus  

In de variant “Campus” wordt rekening gehouden met het verkeer dat op het beschouwde wegennet rijdt wanneer er geen specifieke 

activiteiten gebeuren. Met NEO wordt wél rekening gehouden. 

 

 

Figuur 21: Gemodelleerde verkeersintensiteiten variant “Campus” 
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4|2|6 Ochtendspi ts  

In de variant “Ochtendspits” wordt een klassieke ochtendspits gesimuleerd.  Er wordt rekening gehouden met de Campus en met de 

Park en Ride. Het verkeer met betrekking tot NEO wordt niet in rekening gebracht. 

 

 

Figuur 22: Gemodelleerde verkeersintensiteiten variant “Ochtendspits”  
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4|3 RESULTATEN  

4|3|1 Algemene vergel i jking  

In Figuur 23 kan een overzicht gevonden worden van de voertuigverliesuren van elk scenario aangaande het wegennet en de 

verkeersintensiteiten (zie respectievelijk hoofdstukken 2| en 4|2). 

In de volgende hoofdstukken worden deze resultaten per vraagscenario kort besproken. 

Bij de hier vermelde waarden zijn de voertuigverliesuren door overcapaciteit inbegrepen, met name in de scenario’s “Concert”  (8900 

VVU), “Voetbal” (1300 VVU) en “Voetbal NEO” (3600 VVU). Bij de scenario’s “Campus” en “Ochtendspits” zijn er minder dan vijf 

voertuigverliesuren door overcapaciteit over de gemodelleerde periode, wat vooral aan random variaties in de generatie toegewezen 

kan worden. 

Er kan ook gezien worden dat er voor alle (avondspits)scenario’s er meer voertuigverliesuren zijn dan dit. Waar deze niet exp liciet 

behandeld worden, wordt impliciet aangenomen dat het relevante deel om een combinatie van de volgende twee factoren gaat (die 

binnen de vraagvarianten geen verschillen veroorzaken): 

- De belangrijkste factor is dat de parallelwegen van de snelweg en zijn weefzones in de buurt van hun capaciteit functioneren. 

Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde snelheid iets lager ligt en er af en toe knelpunten ontstaan door semi -random weefgedrag2; 

- Om de parking binnen te rijden vanaf de centrale as en om vanaf de binnenring de centrale as binnen te rijden , dient telkens 

een hoek van 90° gemaakt te worden. Ook dit veroorzaakt een relevant aantal voertuigverliesuren. 

 

 

Figuur 23: Overzicht van het totale aantal voertuigverliesuren per vraag- en netwerkscenario. 

 

  

                                                                 

2 Binnen VISSIM is er voor gezorgd worden dat dit semi-random weefgedrag identiek is voor alle doorgerekende scenario’s met name door met de 

seeds 1, 2, 3, 4 en 5 te werken . 
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4|3|2 Voetbal  

In het scenario “Voetbal” is het duidelijk dat de vernieuwde inritten bij zowel scenario’s A2 als B een optimalisatie van de bestaande 

toestand vormen.  

Voor de toekomstige situatie is er weinig verschil tussen de scenario’s . Scenario’s D2 en D3 wikkelen een beetje (maar relevant) 

slechter af, wat te verklaren is door het op één rijstrook uitvoegen van het verkeer komende van de binnenring naar de A12. 

Dit scenario houdt rekening met het achtergrondverkeer, de P&R, de Campus en een voetbalmatch. Er wordt geen rekening gehouden 

met NEO of met een concert. 

1300 voertuigverliesuren zijn in deze vraagvariant te verklaren door overcapaciteit.  

 

 

Figuur 24: Overzicht van het totale aantal voertuigverliesuren tijdens het scenario “Voetbal”. 

Uit bovenstaande figuur kunnen we afleiden dat het aantal voertuigverliesuren voor de bestaande situatie van parking C in het  scenario 

“voetbal” 2.250 uren bedraagt. Voor scenario B (met bestaande op- & afrit en nieuwe gestapelde parking) bedraagt het aantal 

voertuigverliesuren 1.905 uren. Het project Eurostadium resulteert met andere woorden in het scenario “voetbal” in een vermin dering 

van het aantal voertuigverliesuren met 345 uren. Binnen de simulatie (periode 18u-20u) maken 25.460 voertuigen gebruik van het 

netwerk. Dit betekent een  vermindering van  de voertu igverl ies t i jd per voertu ig van  49 sec . 
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4|3|3 Voetbal  & NEO 

In het scenario “Voetbal & NEO” geven de optimalisaties van de bestaande toestand goede resultaten, waarbij het scenario B 

(bestaande op- en afritten) een even goede oplossing geeft als de toekomstige situaties. 

In de toekomst blijkt er weinig tot geen verschil te zijn tussen de diverse scenario’s.  

Dit scenario houdt rekening met het achtergrondverkeer, de P&R, de Campus, NEO en een voetbalmatch. Er wordt geen rekening 

gehouden met een concert. 

3600 voertuigverliesuren zijn in deze vraagvariant te verklaren door overcapaciteit.  

 

 

 

Figuur 25: Overzicht van het totale aantal voertuigverliesuren tijdens het scenario “Voetbal & NEO”.  
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4|3|4 Concert  

In het scenario “Voetbal & NEO” geven de optimalisaties van de bestaande toestand goede resultaten. 

In de toekomst blijkt er weinig tot geen verschil te zijn tussen de diverse scenario’s.  Dit komt echter wel neer op een betere 

verkeersafwikkeling dan in de bestaande toestand. 

Dit scenario houdt rekening met het achtergrondverkeer, de P&R, de Campus, NEO, een concert en een voetbalmatch. 

8900 voertuigverliesuren zijn in deze vraagvariant te verklaren door overcapaciteit.  

 

 

 

Figuur 26: Overzicht van het totale aantal voertuigverliesuren tijdens het scenario “Concert”. 
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4|3|5 Campus  

Tijdens het scenario “Campus” houdt rekening met een normaal gebruik van de campus op de site van het stadion, alsook met NEO. 

Dit is de meest voorkomende situatie. 

Tijdens de bestaande toestand is het duidelijk dat scenario A2 slechter scoort dan de andere scenario’s. Dit komt omdat het bestaande 

achtergrondverkeer op de ventweg van de binnenring, het verkeer van de oprit Wemmel, het verkeer vanuit NEO én het verkeer van 

de campus allemaal samen naar twee rijstroken moet invoegen ter hoogte van de nieuwe parkingtoegang . Bij andere vraagvarianten 

heb je verkeer naar de parking en/of een eerdere capaciteitsdrempel voor het doorgaand verkeer op de ventweg van de binnenring, 

waardoor deze weefbeweging een stuk vlotter kan verlopen. 

Bij alle toekomstscenario’s zijn de verliestijden beperkt. De scenario’s zonder brug (C1, D1) zorgen voor een betere afwikkel ing, net 

als het scenario C2 (rechtsinvoegende brug en bestaande inrichting complex Strombeek). 

Dit scenario houdt rekening met het achtergrondverkeer, de P&R, de Campus, en NEO. Er wordt geen rekening gehouden met een 

voetbalmatch of een concert. 

 

 

Figuur 27: Overzicht van het totale aantal voertuigverliesuren tijdens het scenario “Campus”.  

Uit bovenstaande figuur kunnen we afleiden dat het aantal voertuigverliesuren voor de bestaande situatie van parking C in het scenario 

“campus” 78 uren bedraagt. Voor scenario B (met bestaande op- & afrit en nieuwe gestapelde parking) bedraagt het aantal 

voertuigverliesuren 95 uren. Het project Eurostadium resulteert met andere woorden in het scenario “campus” in een vermeerdering 

van het aantal voertuigverliesuren met 17 uren. Binnen de simulatie (periode 18u-20u) maken 22.004 voertuigen gebruik van het 

netwerk. Dit betekent een vermeerdering van de voertuigverliestijd per voertuig van 3 sec. Voor de variante C1/C2 & D1 is er geen 

effect op het aantal voertuigverliesuren.    

Uit bovenstaande figuur zien we ook de goede werking van de interne wegenis en de nieuwe gestapelde parking in het project  (verschil 

tussen scenario A2 & B/C1/C2/C3/D1/D2/D3. 
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4|3|6 Ochtendspi ts  

Tijdens de ochtendspits ontstaan er geen grote problemen. Er is een lichte stijging van de totale verliestijd in de scenario’s D2 en D3 

(brugconstructie met nieuwe inrichting complex Strombeek) doordat er slechts één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer vanuit de 

binnenring naar de A12. 

Dit scenario houdt rekening met het achtergrondverkeer, de P&R, de Campus, en NEO. Er wordt geen rekening gehouden met een 

voetbalmatch of een concert. 

 

 

 

Figuur 28: Overzicht van het totale aantal voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits. 

 

4|4 VERGELIJKING ROBUUSTHEIDSTEST 

Uit de resultaten onder hoofdstuk 3|2 van dit rapport leren we dat de parking in alle toekomstscenario’s een vlotte 

afwikkelingscapaciteit garandeerd tot een ongeveer 3500 toekomende wagens per uur per richting. Voor de bestaande toestand gaat 

het in meest optimale situatie (scenario B) om 1750 toekomende wagens per richting. 

Het worst case scenario wordt weergegeven door het scenario “Concert”, waarvan hieronder een overzicht gegeven wordt. 

 



G HE LA MC O –  E UR OS T ADI UM  36|37 

Project: T.002071 - Document: \\BEHASFS1.d10.tes.local\k\MI\Ba\GHELAMCO\T.002071.1006 Stadion en parking C Heizel\4 STU\6. Definitief MER\Bijlagen\Bijlage 7 Nota mbt de optimalisatie van 

de toegangswegen tot de parking\AA-DO-01-920-TN-003-0008-11_ModellenAWV_final.docx 

 

Figuur 29: Gemodelleerde verkeersintensiteiten variant “Concert” (geannoteerd voor robuustheidstest)  

 

Er wil worst case maximaal 2484 PAE per uur de parking binnenrijden komende van de binnenring (som van de witte cijfers op zw arte 

achtergrond), tegenover 3100 PAE per uur komende van de buitenring (som van de cijfers op grijze achtergrond).  

 

Aangezien de toekomstige infrastructuur een inrijcapaciteit van 3500 PAE per uur per richting zal hebben, blijkt dit geen probleem te 

zijn. 

 

In scenario B van de bestaande toestand ontstaan er echter problemen boven de 1750 PAE per uur vanuit de buitenring. Dit is 

voldoende zolang NEO en een voetbalmatch niet gecombineerd voorkomen. Scenario’s A1 en A2 worden ook tijdens het 

avondspitsscenario met enkel een voetbalmatch op capaciteit afgewikkeld. 

Deze capaciteitsbeperkingen worden op twee specifieke locaties veroorzaakt, waar telkens een quick-win voor meer ruimte kan zorgen. 

Er is in geen enkel scenario met reële wegtoestand rekening gehouden met deze quick-wins, maar wel tijdens de robuustheidstests.. 

- Het optimaal organiseren van een taper-uit aan de afrit van de buitenring (voor alle scenario’s ) 

- Het aanpassen van de weefzones en belijningen van diezelfde afrit en van zijn aantakking met het stadion, zodat er twee 
duidelijke en continue rijstroken de parking binnenrijden. (voor A1 en A2)  
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5| CONCLUSIE  

5|1 BESTAANDE TOESTAND 

De bestaande toestand is de minst optimale van de drie mogelijke ontsluitingen die doorgerekend zijn. 

Scenario B werkt beter dan scenario A2, vooral wanneer er slechts een beperkte hoeveelheid verkeer de parking van de binnenring 

wil binnenrijden. 

Uit de robuustheidstests blijkt het in alle scenario’s aan te bevelen om de capaciteit van de afrit komende van de buitenringventweg  

te optimaliseren door een dubbele rijstrook te voorzien van op deze ventweg (via een taper-uit-systeem) tot aan de slagbomen. Voor 

scenario’s A1 en A2 kan een aanpassing van de slagbomen voor het verkeer komende vanuit de buitenring ook een positieve 

verandering zijn.  

5|2 TOEKOMST  

Van de zes onderzochte configuraties, blijkt D1 het aantal voertuigverliesuren maximaal te beperken. Dit is het scenario waar de 

weefzone langs de parallelweg binnenring tussen de nieuwe oprit en de splitsing te Strombeek zijn maximale lengte heeft en de linkse 

aftakking enkel naar het vervolg van de R0 leidt. Wellicht is vooral die eerste aanpassing bepalend, maar dit is niet modelmatig 

onderzocht. 

De afwikkeling in scenario’s C1 en C2 is hiermee vergelijkbaar, maar zorgen in elke vraagvariant voor een extra totale voertuigverliestijd 

van enkele uren. Het gaat om de scenario’s zonder wijzigingen aan het complex te Strombeek, respectievelijk zonder brugconstructie 

of met een rechts aansluitende brugconstructie. 

Het scenario C3 (geen wijziging aan complex Strombeek met links aansluitende brugconstructie) is meestal vergelijkbaar met de  

scenario’s C1 en C2, maar de weefzone op de parallelweg binnenring voorbij de brugconstructie vertoont een slechtere ontruiming in 

de meest voorkomende vraagvariant “Campus”. 

De brugconstructie in combinatie met het vernieuwde complex Strombeek werkt suboptimaal met drie rijstroken op de eerste 

weefzone, doordat in dat geval al het verkeer dat vanaf de binnenring naar de A12 wenst te rijden op één rijstrook moet . 

5|3 ALGEMEEN  

 

De belangrijkste verbeteringen aan de algemene doorstroming kunnen reeds doorgevoerd worden door een situatie als in scenario B 

uit te bouwen. Het uitbouwen van het nieuwe complex Strombeek, een brugconstructie en/of een nieuwe op- en afrit van de binnenring 

leveren een beperkte tot geen verbetering op. 
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Bijlage 8. Effectbepaling van aanbeveling MM1 uit de discipline 
Mobiliteit 

In de discipline Mobiliteit werd een aanbeveling geformuleerd die erop gericht is het 
vastgestelde negatief effect op de binnenring, ter hoogte van Segment 1 (oprit Wemmel) en 
Segment 2 (tussen de op- en afrit Romeinse Steenweg) te milderen. Dit effect heeft te 
maken met een sterkere concentratie van het verkeer op deze zone, doordat alle 
parkeerbewegingen voor het stadion op Parking C zullen plaatsvinden.  

De aanbevolen maatregel werd in overleg met AWV uitgewerkt en bestaat erin dat de 
bestaande op- en afritten Romeinse Steenweg worden gesupprimeerd en enkel de nieuwe 
op- en afrit worden aangesloten op de R0. Het verkeer met een bestemming in de omgeving 
moet dus gebruik maken van de complexen Wemmel en Strombeek-Bever. 

Omwille van de omvang van deze aanbevolen maatregel wordt hij in de tekst van dit MER 
ook aangeduid met de benaming OA2 (ontsluitingsalternatief 2). 

De mobiliteitseffecten van deze oplossing werden reeds uitvoerig besproken in de discipline 
Mobiliteit (zie par. 0 vanaf p. 373). In deze bijlage worden ook de effecten op de disciplines 
Lucht en Bodem nader beschreven. Op de andere disciplines heeft deze aanbeveling geen 
noemenswaardige impact. 

Impacten op de discipline Bodem 

Voor wat betreft de inrichting van een alternatieve ontsluiting worden de eventueel 
bijkomende effecten inzake bodemverontreiniging en grondverzet hieronder in kaart 
gebracht.  

Grondverzet 

Op basis van de projectgegevens werd bepaald dat er een totale uitgraving van ca. 3.100 
m³ en een aanvulling van ca. 3.500 m³ vereist is voor de inrichting van de nieuwe 
ontsluitingsweg. De afgraving gebeurt tot een maximale diepte van 3 m-mv. Op basis van 
het recent opgemaakt milieuhygiënisch onderzoek (Universoil bvba, 2015), wordt 
vastgesteld dat de partij uit te graven grond zich binnen de deelpartij b1 (code 921) bevindt. 
Deze partij omvat de puinhoudende opgevoerde grond. Ze kan binnen de kadastrale 
werkzone gebruikt worden als bodem mits toepassen van de code van goede praktijk. Ze 
kan ook gebruikt worden voor bouwkundige of vormvaste toepassing. Daarom wordt 
verondersteld dat de uitgegraven grond ter hoogte van de nieuwe ontsluiting zal kunnen 
worden aangewend voor de aanvullingen ten behoeve van de nieuwe wegenis.  

Onderstaande grondbalans wordt afgeleid (Tabel 306):  
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Tabel 306  Grondbalans alternatieve ontsluiting 

1 Uitgravingen   

  Nieuwe afrit 3.100 m³ 

2 Aanvullingen 

  Nieuwe oprit 
(hergebruik) 

3.500 m³ 

 BALANS AFVOER -400 m³ 

Opmerking: de wegverharding en de onderfundering maken geen deel uit de van het 
grondverzet 

Op basis van bovenvermelde gegevens wordt duidelijk dat er voor de opvulling van het 
terrein een grondtekort heerst van ca. 400 m³. Dit betekent dat er bij de inrichting van deze 
op- en afrit geen grondafvoer dient te gebeuren, maar eerder grond dient te worden 
aangevoerd. De aanvoer kan gebeuren vanop de site zelf, gezien de aanzienlijke 
grondoverschotten die door de overige afgravingen worden verwacht.  

Er kan worden besloten dat de inrichting van de nieuwe ontsluitingsweg een positief effect 
heeft op de grondbalans van de volledige site. Gezien de heel beperkte hoeveelheid (400 
m³) die hierdoor extra zal kunnen worden ingezet ten opzichte van de totale open 
grondbalans op de site (1.037.800 m³, onafhankelijk van de capaciteit van de parking), is 
het positief effect echter zo goed als verwaarloosbaar.  

Bodemverontreiniging 

Bodemverontreiniging kan ontstaan ten gevolge van accidentele situaties tijdens de werken, 
ten gevolge van het verplaatsen van bestaande verontreinigingen via grondverzet of ten 
gevolge van accidentele situaties ter hoogte van de op- en afrit tijdens de exploitatiefase 
(bv. voertuigaccidenten). 

Aanlegfase: 

Bij het grondverzet dient alle wettelijke regelgeving te worden gevolgd. Op basis van het 
milieuhygiënisch onderzoek worden geen bijzondere voorwaarden opgelegd voor het 
uitgraven van de bodem of voor het gebruik van de uitgegraven bodem. 

Zoals hierboven beschreven wordt verondersteld dat de uit te graven bodem deel uitmaakt 
van partij b1 met milieuhygiënische code 921. Bij toepassing als bouwstof ervan dient 
nagegaan te worden of het percentage stenen in de uit te graven bodem minder dan 75 
volumeprocent bedraagt. Indien het gehalte groter is dan 75 % dient deze partij als bouw- 
en sloopafval te worden beschouwd, dat kan aanvaard worden door een breker. Bij 
toepassing als bouwstof dient fysische scheiding te worden toegepast zodat het percentage 
bodemvreemde stenen minder dan 25% bedraagt en het gehalte bodemvreemde 
materialen, andere dan stenen, minder dan 1 massa- en volumeprocent. Indien de 
beperkingen met betrekking tot hergebruik en de code van goede praktijk bij grondverzet 
gerespecteerd worden, wordt geen risico verwacht van verspreiding van verontreiniging met 
PAK’s en zware metalen aanwezig in deelpartij met code 921. 
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Het gebruik van machines en materiaal tijdens de aanlegfase kan gepaard gaan met 
accidentele lekken van olie of brandstof. Het directe effect dat deze lekken hebben op de 
bodemkwaliteit is afhankelijk van de aard en de duur en is meestal zeer beperkt in omvang. 
Dit effect kan als licht tot matig beschouwd worden, afhankelijk van de mate van 
verspreiding. Indien wordt overgegaan tot een snelle interventie, wordt dit effect als 
verwaarloosbaar beschouwd. 

Zoals beschreven in het MER heeft het gevoerde onderzoek niet aangetoond dat er zich in 
de bestaande bodem asbest bevindt. Enige verspreiding van dergelijk materiaal is dan ook 
niet aan de orde. Indien onvoorzien alsnog enig spoor van asbest zal worden aangetroffen, 
zal eveneens de grondverzetsregeling worden gerespecteerd. Uitgegraven bodem met een 
(gewogen) asbestconcentratie van maximaal 100 mg/kg ds kan (her)gebruikt volgens de 
grondverzetregelgeving. Uitgegraven bodem met een (gewogen) asbestconcentraties hoger 
dan 100 mg/kg ds kan niet hergebruikt worden als bodem binnen en buiten de kadastrale 
werkzone en evenmin als bouwkundig bodemgebruik of vormvast product. Pas na reiniging 
tot een asbestconcentratie van maximaal 100 mg/kg ds komen de uitgegraven partijen in 
aanmerking voor hergebruik. Daarnaast zal voor het uitgraven, transport en verwerking van 
asbest Hoofdstuk 4.7. van Vlarem II “Beheersing van asbest” te allen tijde worden 
gerespecteerd. Risico’s inzake verspreiding van of blootstelling aan asbest wordt daarom als 
verwaarloosbaar beschouwd.  

Exploitatiefase 

Het gebruik van machines en materiaal tijdens de exploitatiefase, en eventuele 
voertuigongevallen ter hoogte van de op- en afrit, kunnen gepaard gaan met accidentele 
lekken van olie of brandstof. Het directe effect dat deze lekken hebben op de bodemkwaliteit 
is afhankelijk van de aard en de duur en is meestal zeer beperkt in omvang. Dit effect kan 
als licht tot matig beschouwd worden, afhankelijk van de mate van verspreiding. Indien 
wordt overgegaan tot een snelle interventie, wordt dit effect als verwaarloosbaar 
beschouwd. 

Impacten op de discipline Lucht 

De impact van OA2 werd in de discipline Lucht reeds op een gelijkaardige manier 
geëvalueerd als de impact van het basisproject. Hierna wordt een synthese opgenomen van 
de effecten: 

 De emissies bij OA2 liggen iets lager dan bij het basisscenario. Er worden ook in dit 
scenario wel nog steeds overschrijdingen van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde 
berekend in de onmiddellijke omgeving van de R0. Deze overschrijdingen zijn echter 
iets minder uitgesproken. Hier dient er ook aan toegevoegd te worden dat gezien de 
diepteligging van de R0 t.h.v. het studiegebied de impact berekend met IFDM-traffic 
in feite een overschatting met zich mee brengt. 

 In vergelijking met het basisalternatief wordt er voor OA2 een relevante afname van 
de jaargemiddelde NO2 impact berekend t.h.v. de Magnolialaan (waar zich ook een 
school situeert), maar bij andere wegsegmenten blijkt de impact dan weer (sterk) 
negatief te zijn (bij Panoramastraat en de J.Bogemansstraat voor die woningen die 
vlak bij de wegrand liggen). 

 De relatieve impact inzake UFP/roet/EC/aantal deeltjes kan gelijk gesteld worden 
aan deze van de jaargemiddelde NO2 impact. 
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 Inzake PM worden geen relevante verschillen berekend, behoudens een beperkt 
negatieve impact in de Panoramastraat inzake PM2,5. 

 M.b.t. de WGO doelstellingen wordt, net zoals in de referentie situatie, op geen 
enkele locatie voldaan aan de richtwaarden inzake PM10 en PM2,5. 

Om de sterk negatieve effecten te milderen in de Panoramastraat en de J.Bogemansstraat 
zijn in OA2 extra maatregelen aangewezen ter beperking van het sluipverkeer langs deze 
straten. Dit kan eventueel gerealiseerd worden door de doorstroming negatief te 
beïnvloeden. Op de specifieke locaties waar vergaande maatregelen zouden genomen 
worden om de doorstroming te beperken waardoor minder sluipverkeer verwacht wordt, kan 
dit echter wel gepaard gaan met een plaatselijke verhoogde impact van het resterende 
verkeer (bv. indien de maatregelen gepaard gaan met extra remmend, stilstaand en 
optrekkend verkeer t.h.v. een hindernis). De specifieke maatregelen ter beperking van de 
doorstroming worden dan best ook niet genomen op locaties waar er zich aanzienlijke 
bebouwing op korte afstand tot de wegas bevindt (bv.. geen dergelijke belemmeringen 
voorzien t.h.v. min of meer aaneengesloten bebouwing op minder dan 10m van de wegas). 

Hier kan nog bijkomend opgemerkt worden dat in de mate dat het OA2 resulteert in 
verbeterde doorstroming van het verkeer op de R0, dat dit eveneens gepaard zal gaan tot 
een verlaagde impact van al het wegverkeer op de R0. Dit effect zit niet vervat in de 
modelberekeningen en is moeilijk te kwantificeren. 

Bij realisatie van het ontsluitingsalternatief 2 dient er uiteraard rekening gehouden te 
worden met een extra tijdelijke impact tijdens de aanlegfase. De impact hiervan is hierbij 
functie van de omvang van de werken, de noodzaak tot afbreken van bepaalde constructies, 
het aantal werftransporten,…. . De effecten die hiermee gepaard gaan wijken niet af van 
deze die reeds eerder beschreven werden bij de realisatie van het project. T.o.v. de omvang 
van de reeds voorziene werken van het project kunnen deze extra werken als relatief 
beperkt beoordeeld worden. Ook in deze aanlegfase zijn vooral de maatregelen ter 
beperking van de diffuse stofemissies, die reeds eerder besproken werden, het belangrijkst. 
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Bijlage 9. Juridisch en beleidsmatig kader Lucht 
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1 Luchtkwaliteitsdoelstellingen

In onderstaande tabel worden de actueel van toepassing zijnde, en de reeds vastgelegde
toekomstige luchtkwaliteitsdoelstellingen opgenomen, zoals af te leiden uit de Europese
regelgeving, en in Vlaanderen via Vlarem-II wetgeving geïmplementeerd.

Tabel 1: Luchtkwaliteitdoelstellingen overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn ‘Lucht’ (herziening
goedgekeurd op 14 april 2008)

Polluent Middelingtijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge Datum waarop aan
de grenswaarde
moet voldaan
worden

Zwevende deeltjes (PM10)

Daggrenswaarde
voor de
bescherming van de
gezondheid van de
mens

24 uur 50 µg/m3 PM10 mag
niet meer dan 35
keer per jaar worden
overschreden.
(35/365 -> P 90,40 -

50% bij de inwerking-
treding van deze
richtlijn, op 1 januari
2001 en daarna om
de twaalf maanden
met een gelijkblijvend
jaarpercentage
afnemend tot 0%
uiterlijk 1 januari 2005

1 januari 2005

Jaargrenswaarde
voor de
bescherming van de
gezondheid van de
mens

kalenderjaar 40 µg/m3 PM10 20% bij de inwerking-
treding van deze
richtlijn, op 1 januari
2001 en daarna om
de twaalf maanden
met een gelijkblijvend
jaarpercentage
afnemend tot 0%
uiterlijk 1 januari 2005

1 januari 2005

Zwevende deeltjes (PM2,5)

Jaargrenswaarde
voor de
bescherming van de
gezondheid van de
mens

kalenderjaar 25 µg/m3 PM2,5
1 1 januari 2015

1 : tot 2015 geldt de waarde als streefwaarde; voor 2020 staat een indicatieve waarde van 20 µg/m³ vermeld.

Stikstofdioxide (NO2) en stikstofoxiden (NOX)

Uurgrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

1 uur 200 µg/m3 NO2 mag
niet meer dan 18 keer
per kalenderjaar
worden overschreden
(18/8760 -> P 99,79 -

50% bij de inwerking-
treding van deze richtlijn,
op 1 januari 2001 en
daarna om de twaalf
maanden met een
gelijkblijvend
jaarpercentage
afnemend tot 0%

1 januari 2010

jaargrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

Kalenderjaar 40 µg/m3 NO2 50% bij de inwerking-
treding van deze richtlijn,
op 1 januari 2001 en
daarna om de twaalf
maanden met een
gelijkblijvend
jaarpercentage
afnemend tot 0% uiterlijk
1 januari 2010

1 januari 2010

alarmdrempel uurbasis 400 µg/m3 NO2

gedurende 3
opeenvolgende uren

Geen
overschrijdingsmarge

1 januari 2010
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Polluent Middelingtijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge Datum waarop aan
de grenswaarde
moet voldaan
worden

jaargrenswaarde voor
de bescherming van de
vegetatie

Kalenderjaar 30 µg/m3 NOx Geen
overschrijdingsmarge

19 juli 2001

In Vlaanderen zijn
evenwel geen
gebieden
gedefinieerd waar de
grenswaarde van
toepassing is

Zwaveldioxide (SO2)

Uurgrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

1 uur 350 µg/m3 mag niet
meer dan 24 keer per
kalenderjaar worden
overschreden

150 µg/m3 (43%) bij de
inwerkingtreding van
deze richtlijn, op 1 januari
2001 en daarna om de
twaalf maanden met een
gelijkblijvend jaarper-
centage afnemend tot
0% uiterlijk 1 januari
2005

1 januari 2005

Daggrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

24 uur 125 µg/m3 mag niet
meer dan 3 keer per
kalenderjaar worden
overschreden

geen 1 januari 2005

Koolstofmonoxide (CO)

Grenswaarde voor de
bescherming van de
gezondheid van de
mens

Gemiddeld dagelijks
maximum over 8 uur

10 mg/m3 6 mg/m3 op 13 december
2000, op 1 januari 2003
en daarna om de 12
maanden afnemend met
2 mg/m3, om op 1 januari
2005 uit te komen op 0%

1 januari 2005

Lood (Pb)

Jaargrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

kalenderjaar 0,5 µg/m3 100% 1 januari 2001 –
12 maanden afnemend
tot 0% op 1 januari 2005
(2010)

1 januari 2005

(1 januari 2010)

Benzeen (C6H6)

Jaargrenswaarde voor
de bescherming van de
gezondheid van de
mens

kalenderjaar 5 µg/m3 1 januari 2010

daggemiddelde 50 µg/m³ (als 98P) - -

Ozon (O3)

Streefwaarde voor de
bescherming van de
gezondheid van de
mens

Gemiddeld dagelijks
maximum over 8 uur

120 µg/m³ (25 x
gemiddelde over 3 jaar)

Grenswaarde nog niet
definitief

1 januari 2010

M.b.t. de vermelde grenswaarden dient gesteld dat het voldoen hieraan zeker niet impliceert dat er geen
gezondheidseffecten meer zullen zijn. Dit is geenszins het geval m.b.t. fijn stof waarvan aangenomen
wordt dat er geen onderste concentratie bestaat beneden dewelke er geen (gezondheids)effecten meer
zouden optreden.

Inzake PM10 wordt door WGO trouwens een jaargemiddelde doelstelling van 20 µg/m³ voorop gesteld.

Niettegenstaande de ingevoerde doelstellingen inzake PM2,5, (fractie die als schadelijker kan beschouwd
worden dan PM10), blijkt uit evaluatie van de gegevens dat alsnog het respecteren van de daggemiddelde
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doelstelling inzake PM10 de meest kritische factor blijft ten aanzien van het al of niet voldoen aan de
luchtkwaliteitseisen. Dit heeft vnl. te maken met de hoogte van de jaargemiddelde PM2,5 doelstellingen.

Indien in 2020 de strengere jaargemiddelde grenswaarde van 20 µg/m³inzake PM2,5 van kracht zou
worden (invoering dient op Europees vlak nog bevestigd te worden), kan deze nieuwe norm inzake PM2,5
wel als strengste beoordelingscriterium inzake PM beschouwd worden.

Inzake PM2,5 wordt door de WGO een jaargemiddelde doelstelling van 20 µg/m³ voorop gesteld.

Opmerkingen m.b.t. de beoordeling van de emissies van fijn stof afkomstig van verkeer en verbranding

- Uit tal van literatuurgegevens kan afgeleid worden dat zelfs het voldoen aan grenswaarden inzake
fijn stof niet wil zeggen dat er geen gezondheidseffecten optreden. Dit wordt trouwens ook in VMM
rapporten letterlijk opgenomen. Eén van de redenen hierbij is het feit dat PM10 in feite een minder
geschikte parameter is om gezondheidseffecten te wijten aan fijn stof éénduidig in kaart te brengen.
De kleinere fracties en de samenstelling ervan blijken meer bepalend te zijn m.b.t. de
gezondheidsimpact. In dat kader zou de concentratie van ultra fijn stof (UFP), van het aantal
deeltjes en/of de concentratie van elementair koolstof en/of roet, een betere indicator zijn. Van deze
parameters zijn evenwel geen doelstellingen vastgelegd. Wel wordt vastgesteld dat de concentratie
aan UFP/EC/roet in de omgevingslucht een betere correlatie vertoont met de concentratie aan
NOx/NO2 dan met de concentratie aan PM10 en PM2,5, zeker voor die locaties die in belangrijke
mate door verkeersemissies beïnvloed worden. De impactbeoordeling inzake UFP/EC/roet kan dan
ook afgestemd worden op de impact inzake NO2.

HCl en HF

Vlarem-II grenswaarde inzake HF van 3 µg/m³ als 98P

WGO richtwaarde van 1 µg/m³ HF als jaargemiddelde

TA-luft beschermingswaarde van 0,4 µg/m³ HF als jaargemiddelde

TA-luft beschermingswaarde van 0,3 µg/m³ fluorzouten als jaargemiddelde

Vlarem-II grenswaarde inzake HCl van 300 µg/m³ (als 98P waarde)

Stofdepositie

richt- of grenswaarden van respectievelijk 350 of 650 mg/m².dag

Zware metalen in neervallend stof

Tabel 2 : Jaargemiddelde grens- en streefwaarden inzake depositie van zware metalen  uitgedrukt in
µg/m².dag (als gemiddelde op jaarbasis)

Grenswaarde
Vlarem-II

Richtwaarde
Vlarem-II

TA-luft

lood 3.000 250 100

cadmium 20 2

nikkel 15

arseen 4

kwik 1

vanadium

mangaan

thallium 10 2
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Zware  metalen(in zwevend stof)

Naast enkele Europees vastgelegde streefwaarden inzake cadmium, nikkel en arseen (streefwaarden
waaraan zoveel mogelijk moet voldaan worden na 2012) kan nog melding gemaakt worden van
grenswaarden opgenomen in Vlarem-II en van internationaal gehanteerde doelstellingen. Deze laatste
hebben betrekking op de totale fracties terwijl de Europees vastgelegde doelstellingen voor cadmium,
nikkel en arseen enkel betrekking hebben op de PM10 fractie.

Tabel 3 : Jaargemiddelde grens- en streefwaarden inzake zware metalen in omgevingslucht, uitgedrukt in
µg/m³

Grenswaarde
Vlarem-II

Europese
 streefwaarde

WGO doelstelling

lood 0,5

cadmium 0,03 0,005 0,005

nikkel 0,020

arseen 0,006

kwik 1

vanadium 1 1

mangaan 0,15

thallium

Chroom VI 0,0025
1 : als maximaal daggemiddelde

Doelstellingen inzake zure depositie

Doelstellingen inzake zure depositie worden afgeleid uit beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in
verschillende VMM rapporten en streefwaarden opgenomen in Vlarem-II.

Tabel 4 : Beleidsdoelstellingen in Zeq/ha.jaar voor verzurende depositie (bron: VMM jaarrapporten)

Middellangetermijndoelstelling
(2010)

Langetermijndoelstelling
1 * (2030)

Langetermijndoelstelling
2 ** (2030)

Totale
verzuring

2770 1400 300 à 700

* Lange termijnsdoelstelling 1: voor de meeste bio-ecosystemen (Mina-plan 3, 2004);

** Lange termijnsdoelstelling 2: voor verzuringsgevoelige gebieden, zoals heide op zandgronden en kalkarme vennen;

Vlarem-II streefwaarden verzurende depositie

Doelstellingen NH3 immissies

Inzake NH3 liggen geen wettelijke doelstellingen vast. Er kan gerefereerd worden naar een
jaargemiddelde doelstelling van 8 µg/m³ die zowel door WGO als VMM gehanteerd wordt in het kader van
bescherming van ecosystemen.
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Doelstellingen VOS immissies

Inzake specifieke VOS bestaan er weinig wettelijk vastgelegde luchtkwaliteitsdoelstellingen. Er is evenmin
een doelstelling voor VOS totaal.

Enkel voor benzeen wordt op Europees en Vlaams niveau een grenswaarde opgelegd.

Voor enkele specifieke VOS kan wel verwezen worden naar de doelstellingen zoals vastgelegd door de
WGO.

Een overzicht wordt in onderstaand schema opgenomen (VMM, presentatie “Genk-Zuid” 21/01/2010).

Ook voor andere aromatische koolwaterstoffen zoals xylenen en ethylbenzeen kunnen gelijkaardige
doelstellingen voorop gesteld worden als deze voor tolueen. In principe zou men ook de som van deze
stoffen aan een dergelijk kader kunnen toetsen.

Inzake formaldehyde wordt voor het vastleggen van de toetsingscriteria verwezen naar internationaal
gehanteerde doelstellingen (dit zijn dus geen wettelijke grenswaarden).

Tabel 5 : Luchtkwaliteitsdoelstellingen inzake formaldehyde

Kwaliteitsdoelstellingin µg/m³
Korte termijndoelstelling (1/2 uur)

Kwaliteitsdoelstellingin µg/m³ lange
termijndoelstelling (jaargemiddelde)

WGO 100 10

Nederland 120

Duitsland 120

Door de WGO wordt een luchtkwaliteitsdoelstelling  voor formaldehyde vooropgesteld van 100 µg/m³ (te
bepalen op korte termijnbasis van 30 minuten). Dit betreft een doelstelling zowel voor binnenhuisklimaat
als voor buitenlucht (doorgaans worden in het binnenhuisklimaat hogere formaldehyde concentraties
vastgesteld).

Het Duitse “Bundesambt für Risikobewertung” stelt voor binnenhuisklimaat een doelstelling van 120 µg/m³
(0,1 ppm) voorop (Möller et.al., 2003 1). Gezien deze waarden van toepassing zijn voor binnenhuisklimaat,
kan aangenomen worden dat deze waarde ook als lange termijn doelstelling zou kunnen aanzien worden.

In Nederland wordt een MTR-waarde  (maximaal toelaatbare risicowaarde) gehanteerd van 120
µg/m3(referentie periode van 30 minuten). Dit is echter geen wettelijk verplichte normwaarde.

Een MTR-waarde geeft een waarde voor een bepaalde stof aan waarbij de gezondheidsrisico’s
toelaatbaar (of niet significant) zijn.

Bij de impactbeoordeling zal rekening gehouden worden met de WGO doelstellingen.

1 Möller, A. et.al., 2003, « Untersuchung van Emissionen aus Bürogeräten », Gefahrstoffe-Reinhaltung der
Luft 63 (2003) nr 3, p 71-77
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2 Nieuwe wettelijke bepalingen m.b.t. beperken
fijn stof emissies bij bouwwerken

 (Bron : http://www.vmx.be/node/27967)

Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo
laag mogelijk te houden. Bedoeling van de nieuwe milieuvoorwaarden in VLAREM  is om het fijn stof dat bij
werken vrijkomt, te verminderen en de overlast voor omwonenden te beperken. De wetgeving is van toepassing
op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken uitgevoerd in open lucht door een aannemer en die langer dan één
dag duren. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied. Het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) geeft tekst en uitleg bij de nieuwe wetgeving en volgt de implementatie
ervan op.

Verbetering luchtkwaliteit

De voorbije decennia zijn in Vlaanderen heel wat maatregelen genomen om de uitstoot van fijn stof en de
chemische voorloperverbindingen (ammoniak, zwaveldioxide en stikstofoxiden) terug te dringen. Dat heeft geleid
tot een duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit voor wat betreft fijn stof. Metingen van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) tonen echter aan dat het fijn stof dat vrijkomt tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken nog vaak leidt tot significante verhogingen van het lokaal gemeten fijn stof. Precies om die
emissies terug te dringen, is in Vlarem Titel II een nieuw hoofdstuk 6.12 ‘Beheersing van stofemissies tijdens
bouw-, sloop- en infrastructuurwerken’ opgenomen.

Het nieuwe hoofdstuk 6.12 maakt deel uit van Deel 6 ‘Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen’ van
VLAREM Titel II. De reden is d-at veel bouw-, sloop- en infrastructuurwerken niet milieuvergunningsplichtig zijn.
Maar ook bouwwerven of activiteiten op deze bouwwerven die wel milieuvergunningsplichtig zijn, moeten aan de
nieuwe reglementering voldoen. De wetgeving treedt in werking vanaf 1 januari 2017, zodat bedrijven in tussentijd
geïnformeerd kunnen worden over de inhoud van de wetgeving, en zich waar nodig kunnen voorbereiden op de
implementatie ervan.

Concrete maatregelen

Er zijn vier concrete maatregelen voorgeschreven voor het voorkomen van stofemissies die afkomstig zijn van
breekwerken, zandstralen, polijsten, slijpen, boren, frezen, zagen en slopen. Minimaal één van deze vier
maatregelen moet genomen worden. Het gaat met name over de maatregelen: (1) afscherming met doeken of
zeilen, (2) beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd, (3) bevochtiging ter hoogte van de
apparatuur, (4) rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines,
freesmachines en schuurmachines. Aanvullend moet er verneveling of bevochtiging zijn bij sloopwerken onder
droge of winderige weersomstandigheden waarbij visueel waarneembare stofverspreiding optreedt. De
maatregelen gelden niet voor werken van minder dan één dag, maar ook daar zijn ze uiteraard aan te bevelen.

De installaties moeten onderhouden en gecontroleerd worden, en stoffilters moeten tijdig vervangen worden. Er
zijn ook snelheidslimieten op bouwwerven voorzien, variërend van 20 tot 40 km/u in functie van de locatie en het
brutogewicht van het voertuig. Tot slot moeten procedures en instructies gebaseerd op een code van goede
praktijk ter beschikking gesteld worden aan het personeel.

Meerwaarde voor bedrijven

Aannemers en bedrijven hebben er zelf alle belang om stofreducerende maatregelen te nemen. Ze verkleinen zo
het risico op klachten van omwonenden, wat de goede verstandhouding met de buurt en de lokale overheden ten
goede komt en wat bijdraagt tot een positieve uitstraling van het bedrijf. Daarnaast vermijden ze het risico op
eventuele boetes, aangezien het niet-naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden kan leiden tot een proces-
verbaal met bijhorende strafrechtelijke vervolging. Dat risico bestaat vooral wanneer wordt vastgesteld dat de
reglementering meermaals met de voeten wordt getreden. Stofbestrijding is ook kostenbesparend want het
gereedschap gaat langer mee omdat het afgezogen stof het niet langer kan verstoppen en aantasten. Tot slot is
het belangrijk te benadrukken dat in het kader van de federale wetgeving voor welzijn op het werk in de praktijk al
handhaving gebeurt, op basis van visuele waarneming van stofemissies tijdens bouwactiviteiten. De reden is dat
door te frezen, zagen, boren of slijpen in steenachtige materialen kwartsstof vrijkomt dat het longweefsel kan
beschadigingen.
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Hulp bij de juiste keuze stofbestrijdingsapparatuur

Op de website www.kwartsstofvrij.be staan instructiefiches van NAVB (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en
hygiëne in het Bouwbedrijf) met goede praktijken in de bouwsector. Het gaat om algemene instructiefiches die
gebruikt kunnen worden op alle bouwplaatsen (bv. stofmetingen, goede hygiëne, ledigen van kleine
stofzuigerzakken, …). Daarnaast zijn er instructiefiches met goede praktijkvoorbeelden voor specifieke
werksituaties in de bouwsector (bv. zagen van betontegels met een tafelzaagmachine, polijsten van betonvloeren,
uitvoeren van kleine sloopwerken, …).

In Nederland heeft het studie- en adviesbureau TNO een digitale ‘toolbox stofvrij werken’ ontwikkeld, zie
www.stofvrijwerken.tno.nl. In deze toolbox kunt u de meest geschikte stofbestrijdingsapparatuur terugvinden in
functie van het type gereedschap waarmee u werkt en het type materiaal dat u bewerkt.

Zowel de instructiefiches van het NAVB als de toolbox van TNO zijn in eerste instantie  gericht op het vermijden
van blootstelling van de werknemers aan kwartsstof. Al spreekt het voor zich dat de getroffen maatregelen ook
toegepast kunnen worden in het kader van de nieuwe Vlarem-wetgeving.

Goede praktijkvoorbeelden

Rechtstreekse stofafzuiging op de apparatuur, directe bevochtiging ter hoogte van de apparatuur en het
benevelen van de werf worden al courant toegepast. Op de markt is er een uitgebreid assortiment aan
stofafzuiginstallaties, stoffilters, bevochtiging- en benevelingsapparatuur met bijhorende watertoevoer. Dat zowel
voor de kleinere draagbare machines als voor de grotere machines. Deze stofafzuig- en bevochtigingsapparatuur
is vaak zo ontworpen dat ze kan aangesloten worden op verschillende types slijp-, boor- en schuurmachines.
Enkele courante toepassingen:

1. Stofzuigers

De meest toegepaste techniek voor het terugdringen van de stofemissies aan de bron, is het voorzien van een
stofafzuiging aan de apparatuur (vlakschuurmachine, boorhamer, slijpschijf, haakse slijper, polieren van beton,
…). Het stof wordt afgezogen naar een stofzuiger met filter. Op Europees niveau is er een algemeen geldende
norm (EN 60335-2-69), die uitgaat van verschillende MAC waarden (Maximum Authorized Concentration) die
definiëren hoeveel stof is opgenomen per volume lucht.

2. Beneveling ter hoogte van de apparatuur of van het te bewerken oppervlak

Een alternatief voor stofafzuiging is toepassen van lokale beneveling. Via een waterslang met een
benevelingskop ter hoogte van de stofproducerende apparatuur, wordt het geproduceerde stof direct via
waterdruppels gecapteerd en valt het neer op de grond (foto).

Bij een slijpmachine bv. is een sproeikop geïnstalleerd op het zaagblad waarbij gesproeid wordt op een zijde van
het zaagblad (foto). Bij een tegelboormachine bv. gebeurt de watertoevoer ter hoogte van de booras.

3. Nevelkanon tijdens het uitvoeren van sloopwerken

Nevelkanonnen produceren een mistgordijn van microdruppels die zich vermengen met de stofdeeltjes uit de
lucht en deze neerslaan. Op die manier wordt het stof uit de lucht ‘gewassen’. Nevelkanonnen zijn de meest
toegepaste techniek om bij grootschalige bouwwerken de stofverspreiding te beperken (foto). Voor sloop van
kleine bouwvolumes dient bekeken te worden of een nevelkanon nog de meest aangewezen methode is, omdat

dan een kans bestaat op overdimensionering.

4. Plaatsen van doeken om de verspreiding van stof te verminderen

Bij afbraakwerken, zandstralen, schuren of slijpen kunnen doeken of zeilen aan de bouwhekken rondom het
terrein of aan de stelling tegen de gevel bevestigd worden. Bij een stelling spreken we over steigerdoeken (foto).
De gebruikte doeken zijn ultrafijnmazig maar meestal wel deels stofdoorlatend omdat bij het gebruik van volledig
dichte doeken er een risico bestaat op schade bij hevige wind (bv. stelling die omvervalt, doeken die
losgescheurd worden, …).
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Op de website https://navigator.emis.vito.be/  kunt u het nieuwe VLAREM-hoofdstuk raadplegen.

Voor vragen bij de nieuwe wetgeving en de implementatie ervan voor uw bedrijf, kunt u terecht bij het
Departement LNE, afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid. E-mail:
lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be, Tel. 02 553 11 20. Adres: Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000
Brussel.
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3 Emissiedoelstellingen

Broeikasgassen

Het Kyoto Protocol vormt de basis van het beleid waarbij emissiedoelstellingen worden vastgelegd
voor broeikasgassen voor de verschillende contractsluitende landen. Binnen dit protocol engageerde
België zich tot een emissiereductie van gemiddeld 7,5% in de periode 2008 – 2012 ten opzichte van
het referentiejaar 1990. De verdeling tussen de verschillende gewesten werd in maart 2004
vastgelegd. Vlaanderen moet hierbij 5,2% broeikasgassen reduceren t.o.v. 1990, Wallonië 7,5%.

In een studie die door VITO werd uitgevoerd, werd de uitstoot door de sector verkeer en vervoer in
2020 op 15 miljoen CO2 equivalenten berekend. Dit is 2% minder dan in 2000. De niet meegerekende
CO2 emissie van de  biobrandstoffen (CO2 neutraal verondersteld) zouden tegen 2020 voor een
aanzienlijke daling in CO2 equivalenten moeten zorgen.

Actueel kader m.b.t. CO2 emissiereductie (bron LNE)

Internationaal en Europees kader

Er bestaat grote wetenschappelijke consensus over het feit dat de globale gemiddelde opwarming van
de aarde niet meer dan 2°C mag bedragen als men de effecten van de klimaatverandering
beheersbaar wil houden. Om aan deze algemene doelstelling tegemoet te komen, moeten de
industrielanden tegen 2050 hun uitstoot van broeikasgassen met minstens 80% verminderen ten
aanzien van het niveau van in het basisjaar 1990.

In het Europese Energie- en Klimaatpakket heeft de Europese Unie voor de EU-27 de volgende
ambitieuze 20-20-20 doelstellingen voor 2020 vastgelegd:

 Een vermindering van het energiegebruik met 20% door efficiënter gebruik ten opzichte van
het verwachte niveau in 2020 bij ongewijzigd beleid (indicatieve doelstelling);

 Een stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik tot
20%. Voor België stelt Europa deze doelstelling vast op 13%. Voor transport geldt een
specifieke doelstelling van minstens 10% hernieuwbare energie op het totale energiegebruik
voor vervoer.

 Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% ten opzichte van
1990.

Deze laatste doelstelling van vermindering van de uitstoot van broeikasgassen werd op Europees
niveau verder opgesplitst:

De lidstaten krijgen enkel een individuele doelstelling voor die sectoren die niet onder het Europees
emissiehandelssysteem vallen. Voor België werd die doelstelling vastgelegd in Beschikking
406/2009/EG (de zogenaamde Effort Sharing Decision of ESD) op een vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen in de niet-ETS sectoren met minstens 15% in 2020 ten opzichte van 2005.

Voor de periode 2013-2020 worden jaarlijkse reductiedoelstellingen opgelegd in de niet-ETS sectoren
volgens een lineair afnemend pad vanaf 2013:
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De Europese Commissie heeft op 8 maart 2011 de Mededeling A Roadmap for Moving to a
Competitive Low Carbon Economy in 2050 gepubliceerd. Op basis van modellen werden een aantal
scenario’s onderzocht om tegen 2050 de emissies van broeikasgassen sterk te reduceren in lijn met
wat de wetenschap voorschrijft om de opwarming te beperken tot maximaal 2°C t.o.v. het pre-
industriële niveau. Dit betekent concreet een emissiereductie van 80 tot 95% in 2050. In de analyse
ligt de nadruk op het op een kostenefficiënte manier realiseren van de reducties. Om de doelstelling
tegen 2050 te halen op een kostenefficiënte manier, werd becijferd dat de emissies in 2020 met 25%,
in 2030 met 40% en in 2040 met 60% zouden moeten worden gereduceerd. Door een golf aan nieuwe
investeringen, zou het ritme van emissiereducties gaandeweg worden opgedreven.

Situatie in Vlaanderen

De Belgische niet-ETS doelstelling (-15%) uit het Europese Energie- en Klimaatpakket is nog niet
vertaald naar een Vlaamse doelstelling. Deze vertaalslag dient te worden doorgevoerd door middel
van een intra-Belgische inspanningsverdeling. Als gevolg van de federale regeringsvorming na de
verkiezingen van 13 juni 2010 liepen de besprekingen hierover met de federale overheid en de andere
gewesten vertraging op.

Met het VMP 2013-2020 zal op Vlaams niveau invulling geven worden aan bovenvermelde niet-ETS
doelstelling. Volgende sectoren maken samen het toepassingsgebied uit van de niet-ETS doelstelling:
Landbouw, Transport, Gebouwen (residentieel en tertiair) en niet-ETS Industrie en Energie.

Niet-broeikasgassen

Emissie van verzurende en ozonvormende componenten

Teneinde verzuring en ozonvorming tegen te gaan, worden zowel op internationaal, Europees als
regionaal niveau emissiedoelstellingen vastgelegd.

Op internationaal niveau worden, via het Göteborg Protocol (2) (1999), een aantal afspraken gemaakt
waarbij reductiedoelstellingen worden vooropgesteld ter vermindering van verzuring, eutrofiëring
(vermesting) en vorming van ozon, meer bepaald voor de uitstoot van de verontreinigingparameters
SO2, NOx, NH3 en VOS.

De meer recente Europese richtlijn (NEC (3)-richtlijn 2001/81/EG) legt striktere reducties op waardoor
tegen 2010 een vermindering moet gehaald worden voor de parameters SO2, NOx, NH3 en VOS.

2 Het Protocol van Göteborg betreft het “Protocol van het Verdrag over grensoverschrijdende luchtverontreiniging van verzuring, eutrofiëring en ozon in de

omgevingslucht. In februari 2000 werd dit protocol door België ondertekend.

3 NEC: National Emission Ceiling of Nationale Emissie Maxima (NEM).
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De NEC-richtlijn legt voor het jaar 2010 nationale emissieplafonds vast voor de verschillende lidstaten
evenals tussentijdse milieudoelstellingen voor de Europese Gemeenschap in zijn geheel. In België
werden de nationaal toegekende plafonds over de verschillende gewesten verdeeld. In onderstaande
tabel wordt een overzicht gegeven van de conform de NEC-richtlijn en de door LNE vooropgestelde
emissiedoelstellingen voor Vlaanderen evenals de richtinggevende emissiedoelstellingen uit het
Milieubeleidsplan 2003-2007 (MBP 2003–2007).

Tabel 67: Emissiedoelstellingen 2010  vastgelegd overeenkomstig de NEC-richtlijn

In kton/jaar Emissiedoelstelling voor
Vlaanderen, excl. transport

Emissiedoelstelling niet
stationaire bronnen (o.a.
transport en off-road)
voor België

Emissiedoelstelling 2010
transportsector in
Vlaanderen - Aminal 2004

SO2  65.8 2 1,25

NOx 58.3 68 42,67

NH3 45 -

NM-VOS 70,9 35.6 20,96

.

Op basis van rapportage aan de EU wordt vastgesteld dat inzake NOx in België niet voldaan wordt
aan de doelstellingen (situatie 2014). Voor de andere parameters wordt wel voldaan (bron
http://www.eea.europa.eu/themes/air/national-emission-ceilings/nec-directive-reporting-status-2015).

Tabel 7 : overzichtstabel NEC emissies België in 2014

EU Member State
Nitrogen

oxides (NOx)
NOx ceiling 2010

(Annex I)
Sulphhur

dioxide (SO2)
SO2 ceiling 2010

(Annex I)

Belgium 187.78 176 42.27 99

EU Member State Ammonia (NH3)
NH3 ceiling 2010

(Annex I)

Non-methane
volatile

organic compounds
(NMVOCs)

NMVOC ceiling
2010

(Annex I)

Belgium 66.63 74 121.17 139

Gezien de te verwachten aanscherping van de doelstellingen tegen 2020 kan dan ook gesteld worden
dat ongeacht het voldoen aan de doelstelling 2010 er bijkomend dient gestreefd te worden naar
verdere verlaging van de emissies. Bij de aanscherping worden ook plafonds inzake fijn stof verwacht.

In dit opzicht kan verwezen worden naar het recent goedgekeurde herziening van het Protocol van
Göteborg. De verlaagde plafonds die hier afgesproken werden zullen normaal gezien geïntegreerd
worden bij de herziening van de NEC.

De reductiedoelstellingen voor België worden in onderstaande tabel gegeven. Deze doelstellingen zijn
geformuleerd als procentuele reducties t.o.v. 2005, wat betekent dat de absolute doelstelling voor
2020 (in kton) wijzigt bij een aanpassing van de geïnventariseerde emissies voor 2005 (ook emissies
van historische jaren worden regelmatig bijgesteld). In de tabel hieronder worden de emissies voor het
jaar 2005 vermeld en de resulterende absolute doelstellingen voor 2020.
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Tabel 8: reductiedoelstellingen voor België cfr herziening Protocol van Göteborg (2012)

Reductiedoelstelling

2020 t.o.v. 2005

Emissie 2005 (kton) Doelstelling 2020 (kton)

NOx 41% 291,0 171,7

SO2 43% 145,2 82,8

PM2,5 20% 24,4 19,5

VOS 21% 142,7 112,7

NH3 2% 71,3 69,9

Ter voorbereiding van de goedkeuring van het gewijzigde protocol werd met een beslissing van de
Interministeriële Conferentie Leefmilieu (d.d. 27/04/2012) ook een verdeling van de
emissiereductiedoelstellingen over de drie gewesten afgesproken.

Tabel 9: emissieplafonds cfr herziening Protocol van Göteborg (2012)

 2020 Vlaanderen

Stationair

Brussel

Stationair

Wallonië

Stationair

België

Transport

België

Totaal

(kton)  (kton)  (kton)  (kton)  (kton)

NOx 56,9 2,3 43,0 68,0 170,2

SO2 44,5 2,0 25,7 1,0 73,2

PM2,5 6,7 0,2 5,8 5,0 17,7

VOS 63,5 4,0 29,6 15,0 112,1

NH3 41,2 0 24,9 1,0 67,1
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4  Milieubeleidsplannen

4.1 Vlaamse milieubeleidsplannen
De Vlaamse milieubeleidsplannen leiden op termijn tot lagere emissies / lagere lokale impact van
diverse bronnen. Daarnaast heeft dit ook effect op de achtergrondconcentraties.

Met het doel de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 te halen uiterlijk 2015, keurde de Vlaamse Regering
op 30 maart 2012 het luchtkwaliteitsplan goed met 72 bijkomende acties. Omdat NO2 voor een
belangrijk deel veroorzaakt wordt door het wegverkeer, richt het plan zich voornamelijk hierop. Voor
een goede opvolging wordt de stand van zaken van de acties jaarlijks aan de Vlaamse Regering
medegedeeld. Meer informatie over het luchtkwaliteitsplan evenals de mededeling over de stand van
zaken in 2014 en de voorgaande jaren, kan terug gevonden worden op
https://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging/beleid/beleid-in-belgie-en-vlaanderen/beleid-
vlaanderen.

Conclusies voortgangsrapport situatie 2014 (Mededeling VR op 22/05/2015):
 Transport en meer in het bijzonder wegverkeer heeft het grootste aandeel in de emissies

enerzijds en overschrijdingen anderzijds. Dit grootste aandeel is afkomstig van dieselwagens
(personenvervoer en vrachtvervoer).

 Industrie zorgt voor een verhoogde concentratie in de haven van Antwerpen door de
aanwezigheid van belangrijke bronnen in de sectoren elektriciteit, chemie en raffinaderijen.

 Tussen 2000 en 2013 (laatste beschikbare rapportering) noteren we een belangrijke daling in
de emissies en tussen 2000 en 2014 (laatst beschikbaar cijfer) een belangrijke verbetering
van de luchtkwaliteit. Deze verbetering komt voornamelijk voor rekening van de hernieuwing
van het wagenpark van de benzinewagens en van maatregelen in de sector elektriciteit.

4.2 Het Lucht-Klimaat-Energieplan BHG

De Brusselse regering heeft op donderdag 2 juni het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan
goedgekeurd tijdens een speciale regeringsbijeenkomst gewijd aan het klimaat.

Het stelt 64 maatregelen en 144 acties voor waarmee het Gewest zijn uitstoot van broeikasgassen
met 30% kan verminderen tegen 2025 (ten opzichte van 1990). Het moet het Gewest ook helpen om
zijn doelstellingen op het gebied van luchtkwaliteit en energie te halen.

Het plan is gericht op de sectoren die het meeste broeikasgassen en luchtverontreinigende deeltjes
uitstoten (bouw-, vervoer- en consumptiesector, enz.). Het stimuleert de productie van hernieuwbare
energie en streeft ernaar dat de thema’s lucht, klimaat en energie worden opgenomen in alle
Brusselse beleidslijnen.

Ook het invoeren van een lage emissiezone in 2018 kan tegen 2020 resulteren in verlaagde
emissies/impact in het BHG maar ook daarbuiten. In de mate dat het invoeren van lage emissie zones
in verschillende steden ertoe leiden dat tot een snellere vervanging van oudere wagens wordt
overgegaan zal deze maatregel niet alleen impact hebben in de lage emissie zones zelf maar ook
daarbuiten.
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BIJLAGE 10 argumentatie bij het gebruik van modelgegevens 2015 (emissiefactoren wegverkeer en 

achtergrondconcentraties) voor beoordelen van de referentie en de geplande situatie (bron LNE) 

2015 kan in beide modellen (CAR en IFDM traffic) worden gebruikt en zal minder tot een 

onderschatting leiden van de impact. Onderzoek toont immers aan dat de werkelijke NOX- uitstoot bij 

dieselvoertuigen sterk afwijkt van wat de euronormen vooropstellen. Er is hierbij geen verband meer 

tussen de norm en de werkelijke uitstoot. Dit blijkt duidelijk uit onderstaande figuren. Voor 

benzinewagens stelt dit probleem zich niet. 

 

 

Figuur 1 NOx-emissies voor personenwagens volgens de limieten van de euronorm vs. reëel verkeer (CADC) voor diesel 
(links) en benzine (rechts) (Hausberger, 2010; Franco et al., 2014) [* Euro 6 op basis van PEMS-metingen] 
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Euro 6-diesels presteren op vlak van reële NOx-uitstoot gemiddeld weliswaar iets beter dan hun 
voorgangers (Euro 0-5), toch is dit gemiddeld nog veel slechter dan hetgeen de Euronorm voorschrijft 
(Franco et al., 2014). 

De emissiefactoren en achtergrondconcentraties die momenteel in CAR Vlaanderen zitten, zijn nog 

niet gecorrigeerd naar aanleiding van deze bevindingen. Dit betekent dat, als de luchtkwaliteit en 

verkeersbijdrage worden berekend met de huidige versie van het model in 2020, dit leidt tot een 

onderschatting van de potentiële effecten. In 2016 zullen de EF en AC worden geactualiseerd. Zolang 

het model niet is geactualiseerd wordt uit voorzorg best met de EF en AC van 2015 gerekend.  

In IFDM traffic zijn de emissiefactoren gedeeltelijk geactualiseerd. Enkel de EF voor euro 6 wordt in 

het model nog onderschat. Doordat het aandeel euro 6 in 2020 al sterk zal gestegen zijn t.o.v. 2015 

wordt ook hier best met de EF van 2015 gerekend om de impact niet te onderschatten. De AC zijn 

dezelfde als bij CAR en dus nog niet gecorrigeerd.  

Bovendien start de exploitatie al in 2018/2019. Zelfs bij een correcte inschatting van de EF en AC 

voor 2020 wordt best steeds uitgegaan van een worst case scenario en bijgevolg de EF en AC voor 

een voorafgaand modeljaar gebruikt i.p.v. een later modeljaar omdat in de voorafgaande jaren het 

aandeel recentere wagens kleiner zal zijn dan ingeschat voor het latere modeljaar en de reële 

uitstoot bijgevolg groter zal zijn dan berekend. 
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Bijlage 11 : info verkeersstromen, berekende emissies verkeer en resultaten 
impactberekeningen CAR/IFDM-traffic 

I. Berekening etmaalgemiddelde en ASP intensiteiten toewijsbaar aan 
het project 

Berekeningsmethodiek 

De gehanteerde verkeersintensiteiten worden afgeleid uit de gegevens aangeleverd door de 
deskundige verkeer.  

Voor het berekenen van het verkeer veroorzaakt door het project, door het ontwikkelingsscenario 
Neo, en bij de reeds aanwezige activiteiten op de Heizelsite (beursgebouw, Paleis 12; en voor de 
actuele situatie door het Koning Boudewijnstadium), wordt op basis van het aantal 
evenementen/activiteiten die per jaar verwacht worden, en het verkeer gegenereerd bij deze 
evenementen/activiteiten, berekend tot hoeveel verkeer dit leidt op jaarbasis (berekend als som van 
het aantal activiteiten op jaarbasis x verkeersgeneratie per activiteit). De verkeersgeneratie per 
activiteit werd hierbij vastgelegd door de deskundige mobiliteit. Vervolgens worden deze aantallen 
op jaarbasis herleid tot een gemiddelde etmaalintensiteit (delen door 365 voor de berekeningen met 
CAR), en voor de berekeningen met IFDM-traffic tot gemiddelde avondspitsintensiteiten, rekening 
houdend met gemiddelde omzettingsfactoren zoals in de modellen toegepast.  

Deze gemiddelde generatie van spits/etmaalverkeer wordt vervolgens aan de verschillende 
wegsegmenten toegewezen op basis van input verschaft door de deskundige mobiliteit die de 
verdeling van het verkeer over de verschillende segmenten vastgelegd heeft (gezien uiteraard niet al 
het gegenereerde verkeer langs dezelfde wegsegmenten zal rijden),  in functie van 
oorsprong/bestemming, rekening houdend met de wijze waarop het project ontsloten wordt (zie 
hiervoor discipline mobiliteit). 

Deze werkwijze wordt noodzakelijk geacht gezien er bij de input in de modellen voor elk segment 
slechts één intensiteit kan ingevoerd worden (het is niet mogelijk om voor de verschillende dagen, 
met en zonder evenementen/activiteiten verschillende intensiteiten in te voeren). Op die manier kan 
dus enkel een jaargemiddelde impact berekend worden. Het is dus niet mogelijk om de impact te 
berekenen op een specifieke dag waarop bvb een voetbalmatch met vol stadion zal plaatsvinden, of 
een combinatie van een voetbalmatch met activiteiten in het beursgebouw,… . 

Met de gebruikte methodiek wordt de impact van het dagelijks gebruik nieuwe ontwikkelingen en de 
impact van de Park & Ride wel goed in kaart gebracht. De impact te wijten aan evenementen, 
voetbalmatchen,…. (activiteiten die slechts periodiek plaatsvinden) kan daarentegen niet nauwkeurig 
beoordeeld worden. De impact van deze activiteiten wordt bij de berekening van de jaargemiddelde 
impact uitgemiddeld door het mee in rekening brengen van de dagen waarop deze activiteiten  niet 
georganiseerd worden. 

De impact die zal optreden op dagen met grote evenementen/activiteiten zal uiteraard aanzienlijk 
groter zijn dan de jaargemiddelde impact die met de modellen berekend wordt. De werkelijke impact 
die op deze dagen zal optreden zal hierbij ook afhangen van de meteo op die dagen maar zal ook 
functie zijn van het al of niet gecombineerd optreden van activiteiten en het tijdstip (week/weekend 
en combinatie met het dagelijks gebruik nieuwe ontwikkelingen). Deze impact wordt ook sterk 
beïnvloed door vlotheid van de verkeersafwikkeling. Noch spitsverbreding noch fileverkeer wordt 
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meegenomen in de modellering. Ten gevolge hiervan kan lokaal en tijdelijk een grotere 
luchtverontreiniging optreden dan berekend. 

De gebruikte aandelen auto’s in de modal split voor het dagelijks gebruik nieuwe ontwikkelingen 
gebruikt door de deskundige mobiliteit bedraagt 42,0% (voor meer informatie m.b.t. 
mobiliteitsgegevens zie discipline mens-mobiliteit).  

 

Resultaten berekeningen verkeersgeneratie door het project 

De gehanteerde uitgangsgegevens en de hieruit berekende verkeersgeneratie  (aantal bewegingen x 
aantal keer dat een “activiteit zal plaatsvinden” ) worden in onderstaande tabellen opgenomen. 

Hierbij wordt het gemiddeld aantal bewegingen berekend. Bij de impactberekeningen wordt dit 
gemiddeld aantal (extra) bewegingen dan verdeeld over de verschillende wegsegmenten op basis 
van de door de deskundige mobiliteit gehanteerde verdeling. 

Voor sommige stromen kan opgemerkt worden dat uit gegaan wordt van een worst case benadering. 
Zo wordt bvb voor de stromen gegenereerd door RSCA geen rekening gehouden met het verkeer dat 
nu reeds op de R0/A12 aanwezig is bij verplaatsingen naar Anderlecht. Niet alleen zullen een aantal 
thuissupporters nu reeds deze route nemen maar zeker bij matchen tegen bezoekende ploegen uit 
bvb de provincies Antwerpen, Limburg, Luik en Vlaams Brabant kan uitgegaan worden van 
verplaatsingen langs de A12/R0. 

De verplaatsingen die gelinkt zijn met activiteiten in het Koning Boudewijnstadium worden enkel 
gebruikt bij het in kaart brengen van de referentie situatie 1. In deze referentie situatie 1 zit ook het 
verkeer van en naar het studiegebied gelinkt met activiteiten georganiseerd in de Heizelpaleizen en 
in Paleis 12. 

Voor het ontwikkelingsalternatief met Neo wordt het verkeer gegenereerd door Neo ook mee 
opgenomen in de referentie situatie 2, en uiteraard ook bij de berekening van de impact van het 
project. 
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Tabel 1 : berekening van aantal bewegingen op jaarbasis gegenereerd van en naar het studiegebied door verschillende evenementen/activiteiten in de referentie situatie, bij project en bij 
ontwikkelingsscenario met Neo (fase 1 en 2) j door  het project 

Activiteiten 
andere dan 

project Per dag 

Frequentie 

Per jaar gemiddeld/kalenderdag (aantal per jaar/365) 

  
aantal bewegingen van en 

naar omgeving 
aantal bewegingen van en 

naar omgeving 
aantal bewegingen van en naar  

(omgeving) projectgebied 

 
auto LV ZV   auto LV ZV auto LV ZV MVT 

KB 11000 50 233 9 99000 450 2100 271 1 6 278 
KB (klein) 717 4 16 20 14348 70 327 39 0 1 40 
Heizel 9691 51 51 210 2035205 10640 10640 5576 29 29 5634 
Heizel (groot) 36343 190 190 30 1090288 5700 5700 2987 16 16 3018 
Paleis 12 8800 0 0 30 264000 0 0 723 0 0 723 
Opmerking : de intensiteiten KB zitten wel vervat bij de berekening van de referentie situatie maar niet bij de berekening van de situatie na realisatie van 
het project. De activiteiten Heizel en Paleis 12 worden voor beide situaties meegenomen. 

Project-
gerelateerd 
verkeer Per dag 

Frequentie 

Per jaar gemiddeld/kalenderdag (aantal per jaar/365) 

  
aantal bewegingen van en 

naar omgeving 
aantal bewegingen van en 

naar omgeving 
aantal bewegingen van en naar  

(omgeving) projectgebied 

 
auto LV ZV   auto LV ZV auto LV ZV MVT 

WD 13303 0 0 260 3458780 0 0 9476 0 0 9476 
RD 12000 60 280 6 72000 360 1680 197 1 5 203 
Concerten 12000 60 280 15 180000 900 4200 493 2 12 507 
RSCA 16000 40 123 25 400000 1000 3080 1096 3 8 1107 
RSCA vriend 4800 12 37 15 72000 180 554 197 0 2 199 
P&R 3000 0 0 312 935993 0 0 2564 0 0 2564 
Event 1200 0 0 30 36000 0 0 99 0 0 99 
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Generatie verkeer 
door Neo (1) Per dag 

Frequentie 

Per jaar gemiddeld/kalenderdag (aantal per jaar/365) 

  
aantal bewegingen van en 

naar omgeving 
aantal bewegingen van en 

naar omgeving 
aantal bewegingen van en naar  

(omgeving) projectgebied 

 
auto LV ZV   auto LV ZV auto LV ZV MVT 

Neo 22583 147 86 365 8242681 53629 31496 22583 147 86 22816 
Neo op PC 293 0 0 365 106945 0 0 293 0 0 293 
Congres 6571 0 0 20 131420 0 0 360 0 0 360 

(1) In rekening gebrachte extra generatie bij ontwikkelingsalternatief met Neo  

Gebruikte afkortingen 

WD  : dagelijks gebruik nieuwe ontwikkelingen (campus,….) en events (WD: week dag) 

P&R : Park & Ride 

RSCA : matchen Anderlecht (uitverkocht; worst case met 25 uitverkochte matchen) 

RSCA vriend : vriendschappelijke matchen + andere activiteiten zoals bvb fandag (niet uitverkocht) 

Event : evenementen (andere dan grote concerten voorzien in het project) 

KB en KB (klein) : evenementen in Koning Boudewijn stadion 

Neo : verkeersgeneratie toe te wijzen aan de realisatie van Neo (als ontwikkelingsscenario) 

Congres : Congressen Neo-site 

Heizel (groot) : grote evenementen in de Heizelpaleizen 

Heizel : evenementen met doorsnee grootte in de Heizelpaleizen 

Paleis 12 : evenementen georganiseerd in Paleis 12 
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Tabel 2 : overzicht (relatief) aandeel verkeersgeneratie van de verschillende deelactiviteiten van het project 

  gemiddeld/kalenderdag (aantal per jaar/365) 
  aantal bewegingen van en naar (omgeving) projectgebied 
aandeel voetbal in verkeer 
gegenereerd door project auto LV ZV MVT MVT, % 

RD 197 1 5 203 1.4 
RSCA 1293 3 10 1306 9.2 

aandeel diverse andere activiteiten in 
verkeer gegeneerd door project           

WD 9476 0 0 9476 66.9 
concerten 493 2 12 507 3.6 

events (klein) 99 0 0 99 0.7 
P&R 2564 0 0 2564 18.1 

totaal project 14123 7 26 14155 100 
 

De activiteiten/evenementen gelinkt aan het project met gemiddeld gezien de grootste generatie 
inzake verkeer (op jaarbasis), hebben, berekend op het totaal aantal bewegingen veroorzaakt door 
het  project, betrekking op: 

• WD  : dagelijks gebruik nieuwe ontwikkelingen (campus,…) +- 67% 
• PR  : park & ride +- 18%  
• Voetbal  : 10-11%  

De belangrijkste gemiddelde verkeersgeneratie van het project heeft betrekking op het dagelijks 
gebruik nieuwe ontwikkelingen en de park & ride. De berekende effecten op jaargemiddelde basis 
zullen dan ook vnl. aan deze activiteiten toe te schrijven zijn. 

Bij de impactbepaling wordt uiteraard rekening gehouden met de totale generatie van het verkeer, 
waardoor de gecumuleerde impact van al deze activiteiten wordt berekend. 

Voor het toewijzen van de jaargemiddelde impact veroorzaakt door het project aan de verschillende 
“deelactiviteiten” kunnen de hierboven geciteerde percentages gebruikt worden. Zo kan grootte 
orde gesteld worden dat de impact te wijten aan louter de voetbalactiviteiten, grootte orde slechts 
10 à 11 % bedraagt van de berekende gecumuleerde impact. 

De impact op dagbasis hangt uiteraard af van de activiteit/combinatie van activiteiten die op een 
specifieke dag doorgaan.  

Op dagen dat een groot concert/voetbalmatch georganiseerd worden zal daarentegen de 
verkeersgeneratie (en de hiermee gepaard gaande tijdelijke impact) uiteraard aanzienlijk groter zijn 
dan de daggemiddelde generatie (impact).  
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II. Emissies verkeer berekend met IFDM-traffic 
Tabel 3 : emissies wegverkeer in  studiegebied naargelang scenario en ontsluitingsalternatieven 

  Ref1 ProjectBO ProjectOA1 ProjectOA2 Proj+Neo 
Polluent ton/jaar ton/jaar ton/jaar ton/jaar ton/jaar 
CO 175 181 182 182 190 
NOx 330 341 342 342 358 
VOS 17.4 18.2 18.3 18.5 19.4 
CH4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 
N2O 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 
NH3 3.7 3.9 3.9 3.9 4.2 
PM10 21.0 21.7 21.7 21.7 22.6 
PM2,5 14.0 14.5 14.5 14.5 15.2 
NO2 97 101 102 102 108 
CO2 100426 103546 103900 103810 108100 
SO2 0.52 0.53 0.54 0.53 0.56 
Pb 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 
Cd 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 
Cu 0.073 0.077 0.077 0.078 0.082 
Cr 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 
Ni 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
Se 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 
Zn 0.111 0.115 0.116 0.116 0.121 
 

Tabel 4 : emissies veroorzaakt door het project en door het project samen met ontwikkelingsscenario Neo 

impact 
 project   ProjectBO ProjectOA1 ProjectOA2 Proj+Neo 
    ton/jaar ton/jaar ton/jaar ton/jaar 
CO   6.1 6.8 7.0 15.1 
NOx   11.2 12.6 12.6 27.9 
VOS   0.9 1.0 1.1 2.1 
CH4   0.04 0.05 0.05 0.11 
N2O   0.08 0.09 0.07 0.19 
NH3   0.17 0.19 0.18 0.44 
PM10   0.66 0.73 0.73 1.60 
PM2,5   0.50 0.56 0.56 1.23 
NO2   4.5 5.1 5.3 11.2 
CO2   3120 3474 3384 7674 
SO2   0.01592 0.01773 0.01723 0.03918 
Pb   0.00057 0.00063 0.00072 0.00127 
Cd   0.00001 0.00001 0.00001 0.00003 
Cu   0.00411 0.00459 0.00532 0.00905 
Cr   0.00022 0.00024 0.00027 0.00049 
Ni   0.00004 0.00005 0.00005 0.00010 
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Se   0.000006 0.000006 0.000007 0.000014 
Zn   0.00409 0.00455 0.00467 0.00980 
Tabel 5 : relatieve emissies wegverkeer in  studiegebied naargelang scenario en ontsluitingsalternatieven berekend t.o.v. de 
emissies in de referentie 1  

  Ref1 ProjectBO ProjectOA1 ProjectOA2 Proj+Neo 
Polluent % % % % % 
CO 100 103 104 104 109 
NOx 100 103 104 104 108 
VOS 100 105 106 106 112 
CH4 100 103 104 104 108 
N2O 100 102 102 102 104 
NH3 100 105 105 105 112 
PM10 100 103 103 103 108 
PM2,5 100 104 104 104 109 
NO2 100 105 105 105 112 
CO2 100 103 103 103 108 
SO2 100 103 103 103 108 
Pb 100 105 106 107 111 
Cd 100 103 104 104 108 
Cu 100 106 106 107 112 
Cr 100 105 106 106 111 
Ni 100 105 105 106 110 
Se 100 104 105 105 110 
Zn 100 104 104 104 109 
 

Tussen de verschillende ontsluitingsvarianten worden voor het studiegebied nauwelijks relevante 
wijzigingen inzake emissies te wijten aan het verkeer verwacht. 

De impact te wijten aan Neo kan grootte orde op éénzelfde niveau als van het project beoordeeld 
worden.  
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Opmerking 

In de mate dat de ontsluitingsalternatieven leiden tot een verbeterde doorstroming (bvb op de R0), 
kan de emissie nog op een relevante manier afnemen. Dit effect wordt bij de berekeningen 
uitgevoerd met IFDM-traffic niet mee beoordeeld. Conform de richtlijnen wordt de luchtkwaliteit 
immers beoordeeld  met het IFDM-traffic model en doorstromingseffecten kunnen met dit model 
niet toegepast worden. Gezien dit potentieel verbeterd doorstromingseffect in feite geen 
rechtstreeks effect is van het project, maar louter veroorzaakt wordt door een wijziging van de 
ontsluiting, wordt het in het kader van dit dossier weinig zinvol geacht om ten aanzien van dit punt 
over te gaan naar een verkeerskundige microsimulatie in combinatie met micro-
luchtkwaliteitsmodellering, temeer daar hiervoor nog geen standaardmethodiek beschikbaar voor is. 
 
Bij de rapportering van de resultaten t.h.v. de beoordelingspunten worden de meest relevante 
waarden ingekleurd. Dit kan hierbij betrekking hebben op bvb overschrijdingen van grenswaarden of 
bij het optreden van als relevant te beoordelen verschilberekeningen. 
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III.  Resultaten impactberekeningen CAR en IFDM-traffic  



Pagina 10 van 66 
 

A.1 IMPACT BEREKEND MET CAR 
 

Het studiegebied dat gehanteerd wordt voor het uitvoeren van berekeningen met CAR is volledig 
gelijk aan het studiegebied gehanteerd voor de berekeningen met IFDM-traffic, en is gebaseerd op 
de door de deskundige mobiliteit aangeleverde modelresultaten. Hierin zitten uiteraard ook 
wegsegmenten inbegrepen die gelegen zijn in het BHG zoals bvb de Romeinse steenweg, de Houba 
De Strooperlaan, de Madridlaan, de Magnolialaan,…. .  Hier dient wel aan toegevoegd te worden dat 
het verkeersmodel zeker niet voor alle wegen in het studiegebied verkeersgegevens aanlevert. 

Op basis van de ontvangen verkeersgegevens kan afgeleid worden dat de impact van het project zich 
quasi louter beperkt tot de impact langsheen de R0/A12 en het op/afritten complex met aansluiting 
op de Romeinse Steenweg gezien de projectsite enkel bereikbaar zal zijn langsheen de R0. Er blijken  
dan ook nauwelijks of geen  wegsegmenten met bebouwing voor te komen waarvoor verschillen in 
intensiteiten voorkomen bij al of niet realiseren van het project die aanleiding kunnen geven tot een 
duidelijk aantoonbare impact (> 1% van de NO2-immissiegrenswaarde, i.c. verschillen inzake etmaal-
intensiteit van meer dan 400). Dat een gemiddeld verschil inzake etmaalintensiteit van 400 
voertuigen (gemiddeld verschil dat dus elke dag van het jaar moet optreden) minimaal noodzakelijk 
is om een relevant verschil te berekenen,  blijkt zeer duidelijk uit de uitgevoerde gevoeligheidstest 
voor berekeningen met CAR, waarbij de berekeningen werden uitgevoerd met een etmaalintensiteit 
van 500 voertuigen. Hieruit blijkt dat enkel voor de omstandigheden zoals deze zich voordoen in de 
Jan Mulsstraat dat een etmaalintensiteit van 500 voertuigen een jaargemiddelde NO2-impact 
veroorzaakt van 0,5 µg/m³. Voor enkele andere segmenten is dit maximaal 0,4 µg/m³. Bij een 
intensiteit van 400 MVT ligt de impact in de Jan Mulsstraat op 0,4 µg/m³, en voor de andere 
segmenten lager tot veel lager dan 0,4 µg/m³. 

Het resultaat voor de Jan Mulsstraat is perfect te verklaren door de gehanteerde 
modelkarakteristieken, nl. bebouwing zeer dicht bij de weg (op 5m afstand van de wegas) en aan 
beide zijden van de straat bebouwing (maar geen zgn. street canyon). Ook voor de wegsegmenten 
met bebouwing waarbij een impact van 0,4 µg/m³ berekend wordt zijn ook volgende gehanteerde 
straatkarakteristieken relevant: afstand van minder dan 10m tot de wegas en type bebouwing. Voor 
die wegsegmenten waarbij de bebouwing zich op grotere afstand tot de wegas bevinden, zoals bvb 
de Houba De Strooperlaan, wordt een impact van 0,4 µg/m³ pas bereikt bij een verschil van meer 
dan 500 voertuigbewegingen per etmaal, voor de Romeinse steenweg is dit nog hoger. 

Tabel 6 : resultaten gevoeligheidsanalyse berekeningen met CAR-Vlaanderen met intensiteit van 500 voertuigen/dag 

  NO2 [µg/m³] 
NO2 

[µg/m³] 
NO2 

[µg/m³] 

Straatnaam 
Jaar-

gemiddelde 
Jm 

achtergrond 
impact 

verkeer 
BOECHOUTLAAN 33.2 33.0 0.2 
DE LIMBURG STIRUMLAAN 32.1 31.8 0.3 
GENTSESTRAAT 33.1 32.8 0.3 
HOUBA DE STROOPERLAAN 32.1 31.8 0.3 
JAN MULSSTRAAT 33.3 32.8 0.5 
JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 33.2 32.8 0.4 
J. BOGEMANSSTRAAT  32.1 31.8 0.3 
J. VANDER VEKENSTRAAT 21.3 21.1 0.2 
MADRIDLAAN 33.2 33.0 0.2 
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MAGNOLIALAAN 33.2 33.0 0.2 
MEISESTRAAT 33.0 32.8 0.2 
NIEUWELAAN 33.2 33.0 0.2 
OUDE MECHELSESTRAAT 33.2 32.8 0.4 
PANORAMASTRAAT 32.2 31.8 0.4 
ROMEINSESTEENWEG 32.0 31.8 0.2 
ROMEINSESTEENWEG 32.0 31.8 0.2 
ROMEINSESTEENWEG 33.2 33.0 0.2 
ROMEINSESTEENWEG 33.2 33.0 0.2 
TREFT 33.2 32.8 0.4 
 

Voor de  berekeningen van de impact van wegsegmenten met bebouwing kan het dan ook volstaan 
om de impact te berekenen langsheen de wegsegmenten met bebouwing in de onmiddellijke 
omgeving van het projectgebied en langs de wegen die hiermee rechtstreeks in verbinding staan.  
Voor de verder af gelegen wegsegmenten in Grimbergen, Strombeek-Bever en het BHG worden er 
door het model geen relevante verschillen inzake wegintensiteiten berekend (< 400 
voertuigen/etmaal).  

De impactbeoordeling kan dan ook perfect onderbouwd worden met de geselecteerde 
wegsegmenten met bebouwing.  

Dat de geselecteerde wegsegmenten voor de beoordeling van de impact met CAR  de te verwachten 
wijzigingen in kaart kan brengen blijkt duidelijk uit de berekeningen die met IFDM-traffic werden 
uitgevoerd. Om dit duidelijker te illustreren werden extra berekeningen uitgevoerd waarbij geen 
rekening gehouden werd met de snelwegsegmenten . Hierdoor worden de  resultaten van de 
berekeningen “uitgezuiverd voor de snelwegeffecten” welke  als meest belangrijk te aanzien zijn 
omdat het projectgebied/voorziene parking enkel toegankelijk zal zijn vanaf de R0. De effecten van 
de snelweg “stralen ook uit” tot op een afstand van meerdere honderden meters.   

In onderstaande kaart wordt de zone aangeduid waar de jaargemiddelde NO2 impact van het project 
bij de basisontsluiting t.o.v. de referentie situatie , zonder de snelwegsegmenten,  gelijk aan of hoger 
is dan 0,1 µg/m³.  Hieruit blijkt dat enkel voor de Houba De Strooperlaan en het gebied van parking C, 
met uitstraling naar de Romeinse steenweg, Magnolialaan en de wijk Treft ,  een  effect  inzake NO2 
ondervinden. Dit ligt uiteraard volledig in lijn met de vaststelling dat voor de wegsegmenten met 
bebouwing die verder van het projectgebied afgelegen zijn, er geen relevante verschillen inzake 
verkeersintensiteit worden berekend.  

Op basis van deze beoordeling kan dan ook gesteld worden dat de gekozen beoordelingspunten voor 
de berekeningen van de effecten met het CAR-model ruimschoots volstaan om de effecten van het 
project te beoordelen. In feite had het aantal doorgerekende wegsegmenten nog sterk beperkt 
kunnen worden maar er werd toch voor geopteerd om de resultaten van de beschikbare 
wegsegmenten rondom het projectgebied, en op de wegen met bebouwing van en naar het 
projectgebied effectief door te rekenen, en dit zonder rekening te houden met een minimum inzake 
verschil in etmaalintensiteiten die tot een relevante impact kunnen leiden.  

Finaal werd er geopteerd om voor de Romeinse Steenweg alle wegsegmenten waarvoor 
verkeersgegevens werden aangeleverd mee door te rekenen i.p.v. de segmenten geselecteerd bij de 
opmaak van het ontwerp-MER. De segmenten 26, 27, 28 en 29 gelegen langsheen de Romeinse 
Steenweg dienen in principe niet met CAR beoordeeld te worden gezien op die locaties geen 
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bebouwing aanwezig is, tenzij enkele gebouwen t.h.v. het kruispunt met de Temselaan (begin 
segment 26) en één gebouw t.h.v. het kruispunt met de N277 (einde segment27). De resultaten van 
de berekeningen met CAR zijn t.h.v. de kruispunten zelf ook als minder nauwkeurig te aanzien gezien 
de invloed van de kruisende wegen niet mee beoordeeld wordt. Ook de berekening voor het 
segment 29 kan in die zin als minder nauwkeurig aanzien worden gezien dit slechts een zeer kort 
segment is tussen twee andere wegen. De resultaten van de berekeningen voor de punten 26, 27, 28 
en 29 dienen dan ook louter als indicatief aanzien te worden. 

 

 

Figuur 1: studiegebied CAR en ligging van de CAR beoordelingspunten (gehanteerd bij het ontwerp-MER) op topografische 
kaart, met aanduiding van een jaargemiddeld effect van 0,1 µg/m³ NO2 of meer, veroorzaakt door wegverkeer exclusief 
snelwegsegmenten, zoals berekend met IFDM-traffic (verschil project min referentie situatie, exclusief impact 
snelwegsegmenten) 
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Figuur 2 : ligging beoordelingspunten gehanteerd bij de berekeningen met CAR (de segmenten 26, 27, 28 en 29 gelegen 
langsheen de Romeinse Steenweg dienen in principe niet met CAR beoordeeld te worden) 
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Overzicht van gehanteerde afkortingen en  codes bij stratenbestanden van CAR 

• X,Y : Lambert-coördinaten t.h.v. wegsegmenten 
• fLV : fractie lichte vracht 
• fZV : fractie zware vracht 
• fbus : fractie autobussen 

Omschrijving wegtype 

• 1 : weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 meter 
• 2 : basistype (alle wegen anders dan de  andere in CAR-Vlaanderen specifiek gedefinieerde types) 
• 3a : beide zijden van de weg bebouwing maar geen street canyon  (o.a. wegens breedte van de straat) 
• 3b : street canyon 
• 4 : éénzijdige, min of meer aaneengesloten bebouwing 

omschrijving snelheidstype 

• a Snelweg : gemiddelde rijsnelheid is 100 km/uur 
• b Buitenweg : weg met een snelheidslimiet van maximaal 80 km/uur (gemiddeld 44 km/uur) 
• c Normaal stadsverkeer : gemiddelde snelheid 19 km/uur 
• d Stagnerend verkeer : doorstroming belemmerd (gemiddeld 13 km/uur) 
• e Doorstromend stadsverkeer: doorstromend verkeer binnen de bebouwde kom; stadstraat (gemiddeld 26 km/uur) 

bomenfactor 

• 1 hier en daar bomen of in het geheel niet 
• 1,25 één of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met openingen tussen de kronen 
• 1,5 de kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte van de straatbreedte  
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Tabel 7: input CAR-model referentie-1 2020 

id 
n° straat X Y MVT- fractie fractie fractie v-type weg- 

type 
bomen- 

factor 
afstand  

tot wegas 
fractie  

file 
    m m etmaal  LV ZV Bus       m   
G1 BOECHOUTLAAN 148330 176985 17214 0.007 0.009 0.000 c 4 1 20 0.15 
G2 DE LIMBURG STIRUMLAAN 146640 176685 18390 0.039 0.044 0.000 c 2 1 15 0.15 
G3 GENTSESTRAAT 147950 177420 1970 0.005 0.000 0.000 c 2 1.25 15 0 
G4 HOUBA DE STROOPERLAAN 147090 176360 5723 0.035 0.036 0.000 c 2 1.25 15 0.075 
G5 JAN MULSSTRAAT 148550 177530 970 0.010 0.000 0.000 c 3a 1 5 0 
G6 JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 148530 177975 1970 0.005 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G7 J. BOGEMANSSTRAAT 146650 176950 7150 0.001 0.000 0.000 c 2 1 7 0.05 
G8 J. VANDER VEKENSTRAAT 146680 177270 20 0.000 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G9 MADRIDLAAN 148350 176810 19918 0.005 0.003 0.000 c 4 1 20 0.15 
G10 MAGNOLIALAAN 147320 176590 15657 0.012 0.017 0.000 c 2 1 15 0.075 
G11 MEISESTRAAT 148440 177980 1970 0.005 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G12 NIEUWELAAN 148540 177005 8440 0.002 0.014 0.000 c 2 1 12 0.05 
G13 OUDE MECHELSESTRAAT 148330 177735 3860 0.005 0.000 0.000 c 2 1 6 0 
G14 PANORAMASTRAAT 147170 176730 7170 0.001 0.000 0.000 c 3a 1 7 0.05 
G15 TREFT 147860 177060 1620 0.000 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G16 ROMEINSESTEENWEG 146680 176260 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G17 ROMEINSESTEENWEG 146745 176340 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G18 ROMEINSESTEENWEG 146780 176385 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G19 ROMEINSESTEENWEG 146860 176455 17560 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G20 ROMEINSESTEENWEG 147135 176620 17560 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G21 ROMEINSESTEENWEG 147280 176705 19600 0.007 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G22 ROMEINSESTEENWEG 147410 176760 18538 0.008 0.041 0.000 c 2 1 15 0.15 
G23 ROMEINSESTEENWEG 147660 176820 18518 0.008 0.041 0.000 c 2 1 15 0.15 
G24 ROMEINSESTEENWEG 147870 176860 19068 0.008 0.053 0.000 c 2 1 15 0.15 
G25 ROMEINSESTEENWEG 148035 176885 18328 0.008 0.055 0.000 c 2 1 15 0.15 
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26 ROMEINSESTEENWEG 148200 176900 18448 0.012 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
27 ROMEINSESTEENWEG 148260 176895 20048 0.011 0.008 0.000 c 2 1 15 0.15 
28 ROMEINSESTEENWEG 148425 176845 29042 0.008 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
29 ROMEINSESTEENWEG 148565 176805 14880 0.004 0.004 0.000 c 2 1 15 0.15 
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Tabel 8: input CAR-model project 2020 basisontsluiting 

id 
n° straat X Y MVT- fractie fractie fractie v-type weg-

type 
bomen-

factor 
afstand 

tot wegas 
Fractie 

file 
    m m etmaal  LV ZV Bus       m   
G1 BOECHOUTLAAN 148330 176985 17200 0.007 0.009 0.000 c 4 1 20 0.15 
G2 DE LIMBURG STIRUMLAAN 146640 176685 18390 0.039 0.044 0.000 c 2 1 15 0.15 
G3 GENTSESTRAAT 147950 177420 1970 0.005 0.000 0.000 c 2 1.25 15 0 
G4 HOUBA DE STROOPERLAAN 147090 176360 7005 0.027 0.029 0.000 c 2 1.25 15 0.075 
G5 JAN MULSSTRAAT 148550 177530 970 0.010 0.000 0.000 c 3a 1 5 0 
G6 JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 148530 177975 1970 0.007 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G7 J. BOGEMANSSTRAAT 146650 176950 7150 0.001 0.000 0.000 c 2 1 7 0.05 
G8 J. VANDER VEKENSTRAAT 146680 177270 20 0.000 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G9 MADRIDLAAN 148350 176810 19870 0.005 0.003 0.000 c 4 1 20 0.15 
G10 MAGNOLIALAAN 147320 176590 15325 0.011 0.017 0.000 c 2 1 15 0.075 
G11 MEISESTRAAT 148440 177980 1970 0.005 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G12 NIEUWELAAN 148540 177005 8440 0.002 0.014 0.000 c 2 1 12 0.05 
G13 OUDE MECHELSESTRAAT 148330 177735 3860 0.005 0.000 0.000 c 2 1 6 0 
G14 PANORAMASTRAAT 147170 176730 7170 0.001 0.000 0.000 c 3a 1 7 0.05 
G15 TREFT 147860 177060 1620 0.000 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G16 ROMEINSESTEENWEG 146680 176260 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G17 ROMEINSESTEENWEG 146745 176340 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G18 ROMEINSESTEENWEG 146780 176385 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G19 ROMEINSESTEENWEG 146860 176455 17560 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G20 ROMEINSESTEENWEG 147135 176620 17560 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G21 ROMEINSESTEENWEG 147280 176705 19600 0.007 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G22 ROMEINSESTEENWEG 147410 176760 18339 0.008 0.041 0.000 c 2 1 15 0.15 
G23 ROMEINSESTEENWEG 147660 176820 18319 0.008 0.041 0.000 c 2 1 15 0.15 
G24 ROMEINSESTEENWEG 147870 176860 18869 0.007 0.053 0.000 c 2 1 15 0.15 
G25 ROMEINSESTEENWEG 148035 176885 18129 0.008 0.055 0.000 c 2 1 15 0.15 
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26 ROMEINSESTEENWEG 148200 176900 18249 0.012 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
27 ROMEINSESTEENWEG 148260 176895 19849 0.011 0.008 0.000 c 2 1 15 0.15 
28 ROMEINSESTEENWEG 148425 176845 28809 0.008 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
29 ROMEINSESTEENWEG 148565 176805 14880 0.004 0.004 0.000 c 2 1 15 0.15 
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Tabel 9 : input CAR-model ontwikkelingsscenario Neo 2020 (referentie 2) basisontsluiting 

id 
n° straat X Y MVT- fractie fractie fractie v-type weg- 

type 
bomen- 

factor 
afstand  

tot wegas 
fractie  

file 
    m m etmaal  LV ZV Bus       m   
G1 BOECHOUTLAAN 148330 176985 17232 0.007 0.009 0.000 c 4 1 20 0.15 
G2 DE LIMBURG STIRUMLAAN 146640 176685 18390 0.039 0.044 0.000 c 2 1 15 0.15 
G3 GENTSESTRAAT 147950 177420 1970 0.005 0.000 0.000 c 2 1.25 15 0 
G4 HOUBA DE STROOPERLAAN 147090 176360 6116 0.032 0.033 0.000 c 2 1.25 15 0.075 
G5 JAN MULSSTRAAT 148550 177530 970 0.010 0.000 0.000 c 3a 1 5 0 
G6 JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 148530 177975 1970 0.005 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G7 J. BOGEMANSSTRAAT 146650 176950 7150 0.001 0.000 0.000 c 2 1 7 0.05 
G8 J. VANDER VEKENSTRAAT 146680 177270 20 0.000 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G9 MADRIDLAAN 148350 176810 19935 0.005 0.003 0.000 c 4 1 20 0.15 
G10 MAGNOLIALAAN 147320 176590 15325 0.011 0.017 0.000 c 2 1 15 0.075 
G11 MEISESTRAAT 148440 177980 1970 0.005 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G12 NIEUWELAAN 148540 177005 8440 0.002 0.014 0.000 c 2 1 12 0.05 
G13 OUDE MECHELSESTRAAT 148330 177735 3860 0.005 0.000 0.000 c 2 1 6 0 
G14 PANORAMASTRAAT 147170 176730 7170 0.001 0.000 0.000 c 3a 1 7 0.05 
G15 TREFT 147860 177060 1620 0.000 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G16 ROMEINSESTEENWEG 146680 176260 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G17 ROMEINSESTEENWEG 146745 176340 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G18 ROMEINSESTEENWEG 146780 176385 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G19 ROMEINSESTEENWEG 146860 176455 17560 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G20 ROMEINSESTEENWEG 147135 176620 17560 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G21 ROMEINSESTEENWEG 147280 176705 19600 0.007 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G22 ROMEINSESTEENWEG 147410 176760 18339 0.008 0.041 0.000 c 2 1 15 0.15 
G23 ROMEINSESTEENWEG 147660 176820 18319 0.008 0.041 0.000 c 2 1 15 0.15 
G24 ROMEINSESTEENWEG 147870 176860 18869 0.007 0.053 0.000 c 2 1 15 0.15 
G25 ROMEINSESTEENWEG 148035 176885 18129 0.008 0.055 0.000 c 2 1 15 0.15 
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26 ROMEINSESTEENWEG 148200 176900 18249 0.012 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
27 ROMEINSESTEENWEG 148260 176895 19849 0.011 0.008 0.000 c 2 1 15 0.15 
28 ROMEINSESTEENWEG 148425 176845 28842 0.008 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
29 ROMEINSESTEENWEG 148565 176805 14880 0.004 0.004 0.000 c 2 1 15 0.15 
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Tabel 10 : input CAR-model project bij ontwikkelingsscenario Neo 2020 basisontsluiting 

id 
n° straat X Y MVT- fractie fractie fractie v-type weg- 

type 
bomen- 

factor 
afstand  

tot wegas 
fractie  

file 
    m m etmaal  LV ZV Bus       m   
G1 BOECHOUTLAAN 148330 176985 17200 0.007 0.009 0.000 c 4 1 20 0.15 
G2 DE LIMBURG STIRUMLAAN 146640 176685 18390 0.039 0.044 0.000 c 2 1 15 0.15 
G3 GENTSESTRAAT 147950 177420 1970 0.005 0.000 0.000 c 2 1.25 15 0 
G4 HOUBA DE STROOPERLAAN 147090 176360 7061 0.027 0.029 0.000 c 2 1.25 15 0.075 
G5 JAN MULSSTRAAT 148550 177530 970 0.010 0.000 0.000 c 3a 1 5 0 
G6 JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 148530 177975 1970 0.007 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G7 J. BOGEMANSSTRAAT 146650 176950 7150 0.001 0.000 0.000 c 2 1 7 0.05 
G8 J. VANDER VEKENSTRAAT 146680 177270 20 0.000 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G9 MADRIDLAAN 148350 176810 19870 0.005 0.003 0.000 c 4 1 20 0.15 
G10 MAGNOLIALAAN 147320 176590 15325 0.011 0.017 0.000 c 2 1 15 0.075 
G11 MEISESTRAAT 148440 177980 1970 0.005 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G12 NIEUWELAAN 148540 177005 8440 0.002 0.014 0.000 c 2 1 12 0.05 
G13 OUDE MECHELSESTRAAT 148330 177735 3860 0.005 0.000 0.000 c 2 1 6 0 
G14 PANORAMASTRAAT 147170 176730 7170 0.001 0.000 0.000 c 3a 1 7 0.05 
G15 TREFT 147860 177060 1620 0.000 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G16 ROMEINSESTEENWEG 146680 176260 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G17 ROMEINSESTEENWEG 146745 176340 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G18 ROMEINSESTEENWEG 146780 176385 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G19 ROMEINSESTEENWEG 146860 176455 17560 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G20 ROMEINSESTEENWEG 147135 176620 17560 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G21 ROMEINSESTEENWEG 147280 176705 19600 0.007 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G22 ROMEINSESTEENWEG 147410 176760 18339 0.008 0.041 0.000 c 2 1 15 0.15 
G23 ROMEINSESTEENWEG 147660 176820 18319 0.008 0.041 0.000 c 2 1 15 0.15 
G24 ROMEINSESTEENWEG 147870 176860 18869 0.007 0.053 0.000 c 2 1 15 0.15 
G25 ROMEINSESTEENWEG 148035 176885 18129 0.008 0.055 0.000 c 2 1 15 0.15 
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26 ROMEINSESTEENWEG 148200 176900 18249 0.012 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
27 ROMEINSESTEENWEG 148260 176895 19849 0.011 0.008 0.000 c 2 1 15 0.15 
28 ROMEINSESTEENWEG 148425 176845 28809 0.008 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
29 ROMEINSESTEENWEG 148565 176805 14880 0.004 0.004 0.000 c 2 1 15 0.15 
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Tabel 11 : input CAR-model 2020 project bij ontsluitingsalternatief 1(2020) 

id 
n° straat X Y MVT- fractie fractie fractie v-type weg- 

type 
bomen- 

factor 
afstand  

tot wegas 
fractie  

file 
    m m etmaal  LV ZV Bus       m   
G1 BOECHOUTLAAN 148330 176985 17200 0.007 0.009 0.000 c 4 1 20 0.15 
G2 DE LIMBURG STIRUMLAAN 146640 176685 18390 0.039 0.044 0.000 c 2 1 15 0.15 
G3 GENTSESTRAAT 147950 177420 1970 0.005 0.000 0.000 c 2 1.25 15 0 
G4 HOUBA DE STROOPERLAAN 147090 176360 7629 0.025 0.027 0.000 c 2 1.25 15 0.075 
G5 JAN MULSSTRAAT 148550 177530 970 0.010 0.000 0.000 c 3a 1 5 0 
G6 JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 148530 177975 1970 0.005 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G7 J. BOGEMANSSTRAAT 146650 176950 7150 0.001 0.000 0.000 c 2 1 7 0.05 
G8 J. VANDER VEKENSTRAAT 146680 177270 20 0.000 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G9 MADRIDLAAN 148350 176810 19870 0.005 0.003 0.000 c 4 1 20 0.15 
G10 MAGNOLIALAAN 147320 176590 15347 0.011 0.017 0.000 c 2 1 15 0.075 
G11 MEISESTRAAT 148440 177980 1970 0.005 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G12 NIEUWELAAN 148540 177005 8440 0.002 0.014 0.000 c 2 1 12 0.05 
G13 OUDE MECHELSESTRAAT 148330 177735 3860 0.005 0.000 0.000 c 2 1 6 0 
G14 PANORAMASTRAAT 147170 176730 7170 0.001 0.000 0.000 c 3a 1 7 0.05 
G15 TREFT 147860 177060 1620 0.000 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G16 ROMEINSESTEENWEG 146680 176260 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G17 ROMEINSESTEENWEG 146745 176340 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G18 ROMEINSESTEENWEG 146780 176385 17540 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G19 ROMEINSESTEENWEG 146860 176455 17560 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G20 ROMEINSESTEENWEG 147135 176620 17560 0.006 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G21 ROMEINSESTEENWEG 147280 176705 19600 0.007 0.005 0.000 c 2 1 15 0.15 
G22 ROMEINSESTEENWEG 147410 176760 18352 0.008 0.041 0.000 c 2 1 15 0.15 
G23 ROMEINSESTEENWEG 147660 176820 18332 0.008 0.041 0.000 c 2 1 15 0.15 
G24 ROMEINSESTEENWEG 147870 176860 18882 0.007 0.053 0.000 c 2 1 15 0.15 
G25 ROMEINSESTEENWEG 148035 176885 18142 0.008 0.055 0.000 c 2 1 15 0.15 
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26 ROMEINSESTEENWEG 148200 176900 18262 0.012 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
27 ROMEINSESTEENWEG 148260 176895 19862 0.011 0.008 0.000 c 2 1 15 0.15 
28 ROMEINSESTEENWEG 148425 176845 28822 0.008 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
29 ROMEINSESTEENWEG 148565 176805 14880 0.004 0.004 0.000 c 2 1 15 0.15 
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Tabel 12 : input CAR-model 2020 project bij ontsluitingsalternatief 2(2020) 

id 
n° straat X Y MVT- fractie fractie fractie v-type weg- 

type 
bomen- 

factor 
afstand  

tot wegas 
fractie  

file 
    m m etmaal  LV ZV Bus       m   
G1 BOECHOUTLAAN 148330 176985 17650 0.008 0.008 0.000 c 4 1 20 0.15 
G2 DE LIMBURG STIRUMLAAN 146640 176685 19080 0.034 0.044 0.000 c 2 1 15 0.15 
G3 GENTSESTRAAT 147950 177420 2070 0.005 0.000 0.000 c 2 1.25 15 0 
G4 HOUBA DE STROOPERLAAN 147090 176360 7882 0.018 0.030 0.000 c 2 1.25 15 0.075 
G5 JAN MULSSTRAAT 148550 177530 1010 0.010 0.000 0.000 c 3a 1 5 0 
G6 JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 148530 177975 2050 0.005 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G7 J. BOGEMANSSTRAAT 146650 176950 10090 0.003 0.008 0.000 c 2 1 7 0.05 
G8 J. VANDER VEKENSTRAAT 146680 177270 260 0.000 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G9 MADRIDLAAN 148350 176810 19850 0.006 0.005 0.000 c 4 1 20 0.15 
G10 MAGNOLIALAAN 147320 176590 11267 0.003 0.007 0.000 c 2 1 15 0.075 
G11 MEISESTRAAT 148440 177980 2070 0.005 0.000 0.000 c 2 1 15 0 
G12 NIEUWELAAN 148540 177005 8080 0.002 0.015 0.000 c 2 1 12 0.05 
G13 OUDE MECHELSESTRAAT 148330 177735 3900 0.005 0.000 0.000 c 2 1 6 0 
G14 PANORAMASTRAAT 147170 176730 10360 0.003 0.009 0.000 c 3a 1 7 0.05 
G15 TREFT 147860 177060 1680 0.000 0.000 0.000 c 3a 1 8 0 
G16 ROMEINSESTEENWEG 146680 176260 15100 0.005 0.042 0.000 c 2 1 15 0.15 
G17 ROMEINSESTEENWEG 146745 176340 15100 0.005 0.042 0.000 c 2 1 15 0.15 
G18 ROMEINSESTEENWEG 146780 176385 15100 0.005 0.042 0.000 c 2 1 15 0.15 
G19 ROMEINSESTEENWEG 146860 176455 15120 0.005 0.042 0.000 c 2 1 15 0.15 
G20 ROMEINSESTEENWEG 147135 176620 15120 0.005 0.042 0.000 c 2 1 15 0.15 
G21 ROMEINSESTEENWEG 147280 176705 18740 0.005 0.037 0.000 c 2 1 15 0.15 
G22 ROMEINSESTEENWEG 147410 176760 18472 0.005 0.038 0.000 c 2 1 15 0.15 
G23 ROMEINSESTEENWEG 147660 176820 18472 0.005 0.038 0.000 c 2 1 15 0.15 
G24 ROMEINSESTEENWEG 147870 176860 18562 0.004 0.038 0.000 c 2 1 15 0.15 
G25 ROMEINSESTEENWEG 148035 176885 17782 0.004 0.040 0.000 c 2 1 15 0.15 
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26 ROMEINSESTEENWEG 148200 176900 18252 0.013 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
27 ROMEINSESTEENWEG 148260 176895 19872 0.012 0.008 0.000 c 2 1 15 0.15 
28 ROMEINSESTEENWEG 148425 176845 29192 0.008 0.009 0.000 c 2 1 15 0.15 
29 ROMEINSESTEENWEG 148565 176805 14370 0.004 0.003 0.000 c 2 1 15 0.15 
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Tabel 13 : concentratie  berekend met CAR in referentie situatie 1  (2020)  

  
 

NO2  
[µg/m³] 

NO2  
[µg/m³] 

NO2  
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM2.5  
 [µg/m³] 

PM2.5   
[µg/m³] 

N° Straatnaam 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen 

 uur GW NO2 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen  

dag GW PM10 
Jaar- 

gemid 

Jm  
achter- 

grond 
1 BOECHOUTLAAN 40.6 33 0 25.0 24.0 10 17.8 17.1 
2 DE LIMBURG STIRUMLAAN 40.9 31.8 0 24.2 22.8 8 17.3 16.4 
3 GENTSESTRAAT 33.8 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
4 HOUBA DE STROOPERLAAN 35.3 31.8 0 23.3 22.8 5 16.7 16.4 
5 JAN MULSSTRAAT 33.7 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
6 JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 34.3 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
7 J. BOGEMANSSTRAAT 36.5 31.8 0 23.5 22.8 5 16.8 16.4 
8 J. VANDER VEKENSTRAAT 21.1 21.1 0 21.5 21.5 0 15.6 15.6 
9 MADRIDLAAN 41.5 33 0 25.1 24.0 11 17.9 17.1 

10 MAGNOLIALAAN 39.6 33 0 24.9 24.0 10 17.7 17.1 
11 MEISESTRAAT 33.6 32.8 0 25.4 25.3 12 18.0 17.9 
12 NIEUWELAAN 37.2 33 0 24.6 24.0 9 17.5 17.1 
13 OUDE MECHELSESTRAAT 35.5 32.8 0 25.7 25.3 13 18.2 17.9 
14 PANORAMASTRAAT 37.5 31.8 0 23.6 22.8 6 16.9 16.4 
15 TREFT 34.0 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
  grenswaarde 40   18 40   35 20   
  WGO-doelstelling 40     20     10   
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NO2  

[µg/m³] 
NO2  

[µg/m³] 
NO2  

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM2.5  

 [µg/m³] 
PM2.5   

[µg/m³] 

N° Straatnaam 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen 

 uur GW NO2 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen  

dag GW PM10 
Jaar- 

gemid 

Jm  
achter- 

grond 
G16 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G17 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G18 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G19 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G20 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G21 ROMEINSESTEENWEG 40.8 33.0 0 25.0 24.0 11 17.8 17.1 
G22 ROMEINSESTEENWEG 41.6 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G23 ROMEINSESTEENWEG 41.6 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G24 ROMEINSESTEENWEG 42.3 33.0 0 25.3 24.0 11 18.0 17.1 
G25 ROMEINSESTEENWEG 42.0 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
26 ROMEINSESTEENWEG 40.6 33.0 0 25.0 24.0 10 17.8 17.1 
27 ROMEINSESTEENWEG 41.2 33.0 0 25.1 24.0 11 17.8 17.1 
28 ROMEINSESTEENWEG 44.7 33.0 0 25.6 24.0 12 18.2 17.1 
29 ROMEINSESTEENWEG 38.9 33.0 0 24.8 24.0 10 17.6 17.1 
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Tabel 14 : concentratie berekend met CAR  bij realisatie van het project in scenario basisontsluiting 

  
 

NO2  
[µg/m³] 

NO2  
[µg/m³] 

NO2  
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM2.5  
 [µg/m³] 

PM2.5   
[µg/m³] 

N° Straatnaam 
Jaar- 

gemid 

Jm  
achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen 

 uur GW NO2 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen  

dag GW PM10 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 
G1 BOECHOUTLAAN 40.6 33.0 0 25.0 24.0 10 17.8 17.1 
G2 DE LIMBURG STIRUMLAAN 40.9 31.8 0 24.2 22.8 8 17.3 16.4 
G3 GENTSESTRAAT 33.8 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
G4 HOUBA DE STROOPERLAAN 35.9 31.8 0 23.4 22.8 5 16.8 16.4 
G5 JAN MULSSTRAAT 33.7 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
G6 JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 34.3 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
G7 J. BOGEMANSSTRAAT 36.5 31.8 0 23.5 22.8 5 16.8 16.4 
G8 J. VANDER VEKENSTRAAT 21.1 21.1 0 21.5 21.5 0 15.6 15.6 
G9 MADRIDLAAN 41.5 33.0 0 25.1 24.0 11 17.9 17.1 
G10 MAGNOLIALAAN 39.5 33.0 0 24.9 24.0 10 17.7 17.1 
G11 MEISESTRAAT 33.6 32.8 0 25.4 25.3 12 18.0 17.9 
G12 NIEUWELAAN 37.2 33.0 0 24.6 24.0 9 17.5 17.1 
G13 OUDE MECHELSESTRAAT 35.5 32.8 0 25.7 25.3 13 18.2 17.9 
G14 PANORAMASTRAAT 37.5 31.8 0 23.6 22.8 6 16.9 16.4 
G15 TREFT 34.0 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
  grenswaarde 40   18 40   35 20   
  WGO-doelstelling 40     20     10   
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NO2  
[µg/m³] 

NO2  
[µg/m³] 

NO2  
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM2.5  
 [µg/m³] 

PM2.5   
[µg/m³] 

N° Straatnaam 
Jaar- 

gemid 

Jm  
achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen 

 uur GW NO2 
Jaar- 

gemid 

Jm  
achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen  

dag GW PM10 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 
G16 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G17 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G18 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G19 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G20 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G21 ROMEINSESTEENWEG 40.8 33.0 0 25.0 24.0 11 17.8 17.1 
G22 ROMEINSESTEENWEG 41.5 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G23 ROMEINSESTEENWEG 41.5 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G24 ROMEINSESTEENWEG 42.2 33.0 0 25.3 24.0 11 18.0 17.1 
G25 ROMEINSESTEENWEG 41.9 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G26 ROMEINSESTEENWEG 40.5 33.0 0 25.0 24.0 10 17.8 17.1 
G27 ROMEINSESTEENWEG 41.1 33.0 0 25.1 24.0 11 17.8 17.1 
G28 ROMEINSESTEENWEG 44.6 33.0 0 25.6 24.0 12 18.1 17.1 
G29 ROMEINSESTEENWEG 38.9 33.0 0 24.8 24.0 10 17.6 17.1 
  grenswaarde 40   18 40   35 20   
  WGO-doelstelling 40     20     10   
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Tabel 15 : concentratie  berekend met CAR  bij ontsluitingsalternatief 1 (2020) 

    
NO2  

[µg/m³] 
NO2  

[µg/m³] 
NO2  

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM2.5  

 [µg/m³] 
PM2.5   

[µg/m³] 

N° Straatnaam 
Jaar- 

gemid 

Jm  
achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen 

 uur GW 
NO2 

Jaar- 
gemid 

Jm  achter- 
grond 

# Overschrij- 
dingen  

dag GW 
PM10 

Jaar- 
gemid 

Jm  
achter- 

grond 
G1 BOECHOUTLAAN 40.6 33.0 0 25.0 24.0 10 17.8 17.1 
G2 DE LIMBURG STIRUMLAAN 40.9 31.8 0 24.2 22.8 8 17.3 16.4 
G3 GENTSESTRAAT 33.8 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
G4 HOUBA DE STROOPERLAAN 36.2 31.8 0 23.4 22.8 5 16.8 16.4 
G5 JAN MULSSTRAAT 33.7 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
G6 JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 34.3 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
G7 J. BOGEMANSSTRAAT 36.5 31.8 0 23.5 22.8 5 16.8 16.4 
G8 J. VANDER VEKENSTRAAT 21.1 21.1 0 21.5 21.5 0 15.6 15.6 
G9 MADRIDLAAN 41.5 33.0 0 25.1 24.0 11 17.8 17.1 
G10 MAGNOLIALAAN 39.5 33.0 0 24.9 24.0 10 17.7 17.1 
G11 MEISESTRAAT 33.6 32.8 0 25.4 25.3 12 18.0 17.9 
G12 NIEUWELAAN 37.2 33.0 0 24.6 24.0 9 17.5 17.1 
G13 OUDE MECHELSESTRAAT 35.5 32.8 0 25.7 25.3 13 18.2 17.9 
G14 PANORAMASTRAAT 37.5 31.8 0 23.6 22.8 6 16.9 16.4 
G15 TREFT 34.0 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
  grenswaarde 40   18 40   35 20   
  WGO-doelstelling 40     20     10   
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NO2  
[µg/m³] 

NO2  
[µg/m³] 

NO2  
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM10   
[µg/m³] 

PM2.5  
 [µg/m³] 

PM2.5   
[µg/m³] 

N° Straatnaam 
Jaar- 

gemid 

Jm  
achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen 

 uur GW 
NO2 

Jaar- 
gemid 

Jm  achter- 
grond 

# Overschrij- 
dingen  

dag GW 
PM10 

Jaar- 
gemid 

Jm  
achter- 

grond 
G16 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G17 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G18 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G19 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G20 ROMEINSESTEENWEG 38.8 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G21 ROMEINSESTEENWEG 40.8 33.0 0 25.0 24.0 11 17.8 17.1 
G22 ROMEINSESTEENWEG 41.5 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G23 ROMEINSESTEENWEG 41.5 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G24 ROMEINSESTEENWEG 42.2 33.0 0 25.3 24.0 11 18.0 17.1 
G25 ROMEINSESTEENWEG 41.9 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 

26 ROMEINSESTEENWEG 40.5 33.0 0 25.0 24.0 10 17.8 17.1 
27 ROMEINSESTEENWEG 41.1 33.0 0 25.1 24.0 11 17.8 17.1 
28 ROMEINSESTEENWEG 44.6 33.0 0 25.6 24.0 12 18.1 17.1 
29 ROMEINSESTEENWEG 38.9 33.0 0 24.8 24.0 10 17.6 17.1 

  grenswaarde 40   18 40   35 20   
  WGO-doelstelling 40     20     10   
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Tabel 16 : concentraties berekend met CAR  bij ontsluitingsalternatief 2 (2020) 

    
NO2  

[µg/m³] 
NO2  

[µg/m³] 
NO2  

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM2.5  

 [µg/m³] 
PM2.5   

[µg/m³] 

N° Straatnaam 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen 

 uur GW NO2 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen  

dag GW PM10 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 
G1 BOECHOUTLAAN 40.8 33.0 0 25.0 24.0 11 17.8 17.1 
G2 DE LIMBURG STIRUMLAAN 41.2 31.8 0 24.2 22.8 8 17.3 16.4 
G3 GENTSESTRAAT 33.8 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
G4 HOUBA DE STROOPERLAAN 36.3 31.8 0 23.5 22.8 5 16.8 16.4 
G5 JAN MULSSTRAAT 33.7 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
G6 JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 34.3 32.8 0 25.5 25.3 12 18.1 17.9 
G7 J. BOGEMANSSTRAAT 38.7 31.8 0 23.8 22.8 6 17.0 16.4 
G8 J. VANDER VEKENSTRAAT 21.2 21.1 0 21.5 21.5 0 15.6 15.6 
G9 MADRIDLAAN 41.6 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G10 MAGNOLIALAAN 37.5 33.0 0 24.6 24.0 9 17.5 17.1 
G11 MEISESTRAAT 33.6 32.8 0 25.4 25.3 12 18.0 17.9 
G12 NIEUWELAAN 37.1 33.0 0 24.5 24.0 9 17.5 17.1 
G13 OUDE MECHELSESTRAAT 35.5 32.8 0 25.7 25.3 13 18.2 17.9 
G14 PANORAMASTRAAT 40.3 31.8 0 24.0 22.8 7 17.2 16.4 
G15 TREFT 34.1 32.8 0 25.5 25.3 12 18.0 17.9 
  grenswaarde 40   18 40   35 20   
  WGO-doelstelling 40     20     10   
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NO2  

[µg/m³] 
NO2  

[µg/m³] 
NO2  

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM10   

[µg/m³] 
PM2.5  

 [µg/m³] 
PM2.5   

[µg/m³] 

N° Straatnaam 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen 

 uur GW NO2 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 

# Overschrij- 
dingen  

dag GW PM10 
Jaar- 

gemid 
Jm  achter- 

grond 
G16 ROMEINSESTEENWEG 38.9 31.8 0 23.8 22.8 6 17.1 16.4 
G17 ROMEINSESTEENWEG 38.9 31.8 0 23.8 22.8 6 17.1 16.4 
G18 ROMEINSESTEENWEG 38.9 31.8 0 23.8 22.8 6 17.1 16.4 
G19 ROMEINSESTEENWEG 38.9 31.8 0 23.8 22.8 6 17.1 16.4 
G20 ROMEINSESTEENWEG 38.9 31.8 0 23.8 22.8 6 17.1 16.4 
G21 ROMEINSESTEENWEG 41.5 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G22 ROMEINSESTEENWEG 41.4 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G23 ROMEINSESTEENWEG 41.4 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G24 ROMEINSESTEENWEG 41.5 33.0 0 25.2 24.0 11 17.9 17.1 
G25 ROMEINSESTEENWEG 41.2 33.0 0 25.1 24.0 11 17.9 17.1 
G26 ROMEINSESTEENWEG 40.5 33.0 0 25.0 24.0 10 17.8 17.1 
G27 ROMEINSESTEENWEG 41.1 33.0 0 25.1 24.0 11 17.8 17.1 
G28 ROMEINSESTEENWEG 44.8 33.0 0 25.6 24.0 13 18.2 17.1 
G29 ROMEINSESTEENWEG 38.6 33.0 0 24.7 24.0 9 17.6 17.1 
  grenswaarde 40   18 40   35 20   
  WGO-doelstelling 40     20     10   
  


