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VOORWOORD 

Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het 

milieubeleid te helpen realiseren, namelijk het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief 

handelen. Het m.e.r.-proces is een juridisch-administratieve procedure waarbij vóór dat een activiteit of 

ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen 

ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. De 

achterliggende grondgedachte suggereert dat het beter is om de voor het milieu schadelijke activiteiten 

(plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te ondervangen en bij te sturen. 

Het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) – zoals gewijzigd door het 

omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 (B.S. 23/10/2014) – voorziet in titel IV m.b.t. de 

milieueffect- en veiligheidsrapportage, verschillende mogelijkheden m.b.t. opbouw van de project-MER-

procedure. Dit document is de aanmelding van het projectmilieueffectrapport (project-MER) dat wordt 

opgemaakt voor de realisatie van een retailpark met 27.439 m² bruto winkelvloeroppervlakte. De site is 

gelegen in de lus van de R6 te Mechelen ter hoogte van het op- en afrittencomplex E19 Mechelen-

Noord. Het project valt onder bijlage II van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004, 

met name rubriek 10b1. Het MER heeft tot doel om de milieu-impact van deze ontwikkeling te 

onderzoeken. 

Dit document is het aangepaste ontwerp van het project-milieueffectrapport (project-MER) dat wordt 

opgemaakt voor de ontwikkeling van een retailpark Malinas en ontsluitingsinfrastructuur op Mechelen 

Noord IV. Het MER heeft tot doel om de milieu-impact van deze ontwikkeling te onderzoeken. Een 

eerste ontwerp van het project-MER werd afgekeurd op 13/09/2019.  

Doelstelling project-MER 

Het doel van het project-MER is een zo concreet mogelijk beeld te geven van de te verwachten 

gevolgen voor mens en milieu van een project en eventuele alternatieven en aan te geven hoe 

negatieve effecten kunnen vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd worden.  

Er werd voor dit project reeds een verzoek tot een ontheffing van de m.e.r.-plicht ingediend (PR2577 

19/10/2018). Team Mer besliste op 22/02/2019, mede op basis van de verleende adviezen, dat de 

ontheffingsaanvraag onvoldoende aantoont dat er geen aanzienlijk negatieve effecten te verwachten 

zijn. Vanuit deze context wordt dan ook een project-MER opgesteld.  

De initiatiefnemer van een project-MER, in dit geval Mitiska REIM NV, bracht de administratie (Team 

Mer) op de hoogte van het voornemen tot opstelling van een project-MER door middel van een 

aanmelding. Deze aanmelding omvatte eveneens een verzoek tot scopingsadvies. In plaats van aan 

de minimale inhoudelijke eisen van een aanmelding te voldoen, kan de aanmelding ook uitgewerkt 

worden tot een ontwerp-MER. Het Team Mer kan op die manier een gericht scopingsadvies geven. De 

aanmelding werd gedeeltelijk uitgewerkt als ontwerp-MER.  

De Team Mer bezorgde de aanmelding aan de bevoegde adviesinstanties (administraties, 

overheidsinstellingen en openbare besturen) die op basis van de geografische ligging van het project 

en van de mogelijke te verwachten aanzienlijke effecten geselecteerd werden. In het kader van dit MER 

waren dit: 

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid 

• Departement Omgeving, Afd. Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) – Team Lucht  

 

1 Rubriek 10b: ‘Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen 

• met betrekking tot de bouw van 1.000 of meer woongelegenheden, of  
• met een bruto vloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer, of  

• met een verkeersgenererende werking van pieken van 1.000 of meer personenauto-equivalenten (pae) per tijdsblok 
van 2 uur.’ 
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• Departement Omgeving, Afd. Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en Projecten (GOP), 

directie projecten buitendienst Antwerpen 

• Provincie Antwerpen 

• Stad Mechelen 

• Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - Afdeling Toezicht Volksgezondheid Antwerpen 

• VMM Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie - Vergunningenadvisering luchtemissie 

• VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer 

• De Vlaamse Waterweg 

• Agentschap Natuur en Bos (ANB), Adviezen en vergunningen Antwerpen 

• Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Antwerpen 

 

De cursief vermelde instanties gaven op basis van de aanmelding advies over de manier waarop het 

milieueffectrapport het project zal bestuderen, evalueren en beoordelen om de effectenstudie zo 

volledig mogelijk te maken.  

De geraadpleegde adviesinstanties bezorgden hun advies aan het Team Mer. Het Team Mer nam op 

08/07/2019 een beslissing m.b.t. de scoping van het MER (OMG/MER/PR3190). De beslissing bevat 

een advies over de uitgevoerde effectbeoordeling. De aanmelding en de beslissing (scopingsadvies) 

werden bekend gemaakt op 08/07/2019 op de website van het Team Mer. 

Een eerste ontwerp-project-MER werd opgesteld door erkende MER-deskundigen o.l.v. een MER-

coördinator volgens de voorgestelde methodologie beschreven in de aanmelding en rekening houdend 

met het scopingsadvies hierover van het Team Mer. Dit eerste ontwerp-project-MER werd ingediend 

bij de omgevingsvergunningsaanvraag die juli 2019 werd opgeladen. Het Team Mer ontving op 

18/07/2019 de vraag om het in het omgevingsloket opgeladen project-MER goed of af te keuren. Team 

Mer was van mening dat het project-MER niet voldeed aan het scopingsadvies van 08/07/2019 en ging 

op 13/09/2019 over tot een afkeuring van het ontwerp-project-MER (PRMER-3190-AK). Bij afkeuring 

van een project-MER stopt de vergunningsprocedure van rechtswege en moet indien men wenst verder 

te gaan met het project een nieuwe vergunningsaanvraag met een nieuw ontwerp-project-MER worden 

ingediend. Voorliggend rapport is het nieuwe ontwerp-project-MER, waarbij de opmerkingen en 

adviezen zoals opgenomen in de afkeuring verwerkt zijn. 

Voorliggend ontwerp van het project-MER zal bijgevolg net zoals bij de eerste 

omgevingsvergunningsaanvraag opnieuw deel uitmaken van de vergunningsaanvraag en opnieuw ter 

inzage gelegd worden tijdens een openbaar onderzoek. Het ontwerp van project-MER zal ter 

beschikking gesteld worden van de administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage 

(i.c. dienst Omgeving). De vergunningverlenende overheid beschikt over 30 dagen om na te gaan of 

het dossier ontvankelijk en volledig is. Zodra de vergunning ontvankelijk en volledig wordt bevonden, 

wordt er een adviesvraag over de vergunningsaanvraag en het project-MER verstuurd naar de 

relevante adviesinstanties. De termijn voor advies op het project-MER bedraagt 30 dagen na 

verzending van de adviesvraag (termijn voor advies over vergunning bedraagt daarentegen 60 dagen). 

Er wordt binnen 10 dagen tevens een openbaar onderzoek (O.O.) georganiseerd. Het publiek beschikt 

over 30 dagen om opmerkingen te geven op de vergunning en eventueel op het project-MER.  

Rekening houdend met de ingesproken reacties tijdens het openbaar onderzoek en de ontvangen 

adviezen, beslist het Team Mer 60 dagen na de beslissing over de volledigheid en ontvankelijkheid 

over de goed- of afkeuring van het project-MER. Het Team Mer informeert de initiatiefnemer en de 

vergunningverlenende overheid en in voorkomend geval de omgevingsvergunningscommissie over 

haar beslissing en heeft hiervoor 10 dagen. 

Indien het project-MER wordt afgekeurd, stopt de vergunningsprocedure van rechtswege. Bij een 

goedkeuring van het project-MER kan de procedure voortgezet worden. 

Het goedgekeurde project-MER en het project-MER-verslag (opgesteld door de administratie) liggen 

vanaf de betekening van de beslissing ter inzage bij het Team Mer en worden ter beschikking gesteld 

op haar website. 
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LIJST MET AFKORTINGEN 

 

ANB  Agentschap Natuur en Bos 

AWV  Afdeling Wegen en Verkeer 

BBO  Beschrijvend Bodemonderzoek 

BPA  Bijzonder Plan van Aanleg 

BWK  Biologische Waarderingskaart 

BZV  Biologische Zuurstofvraag 

CAI  Centrale Archeologische Inventaris 

CO2  Koolstofdioxide 

CZV  Chemische Zuurstofvraag 

dB  Decibel 

DHM  Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen 

DOV  Databank ondergrond Vlaanderen 

GIS  Geografisch Informatiesysteem 

GRS   Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan  

GRUP  Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

ha  hectare 

HCOV  Hydrogeologische codering ondergrond Vlaanderen  

IE  Inwonersequivalent 

KB  Koninklijk Besluit 

KWS  Koolwaterstof 

MER  Milieueffectrapport 

m.e.r.  Milieueffectrapportage 

MKN  Milieukwaliteitsnorm 

NEC  National Emission Ceiling of nationale emmisieplafonds 

NOx  Stikstofoxiden 

OVAM  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

PM  Fijn stof 
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ROG  Recent overstroomde gebeiden 

RUP  Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

SBZ  Speciale beschermingszone 

TW  Toetsingswaarde 

VEN  Vlaams Ecologisch Netwerk 

Vlarebo  Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering 

Vlarem  Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning 

VMM  Vlaamse Milieumaatschappij 

WHO  Wereldgezondheidsorganisatie 

WZI  Waterzuiveringsinstallatie 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

  

BZV 

Biochemische zuurstofvraag: De hoeveelheid zuurstof die per volume-eenheid 

verontreinigd water voor de zuivering ervan door micro-organismen wordt 

verbruikt bij een bepaalde temperatuur gedurende een bepaalde tijd. 

CZV 

Chemische zuurstofvraag: De hoeveelheid zuurstof die per volume-eenheid 

(verontreinigd) water nodig is om de in het water aanwezig zijnde verbindingen 

chemisch te oxideren. 

Decibel 

Eenheid van de logaritmische schaal die gebruikt wordt voor het weergeven van 
de sterkte van een geluid, het geluidsniveau. 

Depositie 

Hoeveelheid van een stof of een groep van stoffen die uit de atmosfeer 

neerkomen in een gebied, uitgedrukt als een hoeveelheid per tijdseenheid per 

oppervlakte eenheid (bvb. 10 kg SO2/dag/ha). 

Emissie 
Elke inbreng door de mens van verontreinigingsfactoren in de atmosfeer, de 

bodem of het water. 

Geleide emissie 
Is een bron (uitlaat, schoorsteen) waarvoor welbepaalde fysische kenmerken 

bestaan (ligging, hoogte, diameter) en een in principe meetbare volumestroom. 

Grenswaarde 

Waarde (vaak concentratiecijfer van immissie) die niet overschreden mag worden. 

Een overschrijding van deze waarde moet aanleiding geven tot het treffen van 

maatregelen. 

Immissie 

De wijziging van de aanwezigheid van verontreinigingsfactoren in atmosfeer, 

bodem of water rond één of meer bronnen van verontreiniging ten gevolge van 

emissie uit deze bron of bronnen, omgevingsmeetwaarden. 

Lden 
gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en 

nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen 

Lnight gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) 

NEC-richtlijn 

NEC staat voor 'national emission ceilings' ofwel nationale emissieplafonds. In de 

NEC-richtlijn 2001/81/EC worden per EU-lidstaat plafonds toegekend voor de 

totale emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige 

organische stoffen (VOS) en ammoniak (NH3) in 2010. 

Niet-geleide emissie Elke emissie anders dan een geleide emissie. 

Omgevingsgeluid 
Het geluid op een gegeven plaats en op een gegeven ogenblik; dat geldt zowel in 

open lucht als in een gesloten ruimte 

Vuilvracht 

Maat voor de vervuilingsgraad van afvalwater. Het is de som van hoeveelheden 

per tijdseenheid (g/s) aan vervuilende stoffen, verkregen door de concentraties 

(g/m³) te vermenigvuldigen met het debiet van het geloosde afvalwater (m³/s). 
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LEESWIJZER 

Deze MER omvat 9 hoofdstukken. De figuren die niet opgenomen zijn in de tekst zitten achteraan in 

het rapport, in Bijlage 1. Achteraan bevindt zich tevens een literatuurlijst. 

De project-MER bevat achtereenvolgens de volgende hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Geeft een korte situering en beschrijving van het project, de toetsing aan de MER-plicht, de 

initiatiefnemer van het project, de coördinator van het MER en de samenstelling van het team van 

deskundigen.  

Hoofdstuk 2: Projectbeschrijving 

Geeft in eerste instantie een ruimtelijke situering van het project. Geeft verder ook een beschrijving van 

de gebouwen, infrastructuur, groenvoorziening, ontsluiting, laden en lossen, energie, verlichting, 

riolering, afwatering, … en de verschillende projectfasen. 

Hoofdstuk 3: administratieve, juridische en beleidsmatige situering 

Geeft de administratieve voorgeschiedenis en de relevante processen en rapporten die in het kader 

van het voorliggend project lopende of goedgekeurd zijn. In dit hoofdstuk worden tevens alle relevante 

juridische en beleidsmatige randvoorwaarden besproken met een duiding van hun relevantie in het 

kader van het project. 

Hoofdstuk 4: Alternatieven  

Geeft een bespreking van het nulalternatief, eventuele locatie- en/of uitvoerings- en/of 

inrichtingsalternatieven. 

Hoofdstuk 5: Scoping en Ingreep-effectrelaties 

In hoofdstuk 5 wordt een globale analyse en afbakening van de te verwachten milieueffecten 

weergegeven. In dit hoofdstuk wordt tevens een ingreep-effect matrix opgenomen waarin de mogelijke 

effecten tijdens de relevante fases van het project (aanlegfase, exploitatiefase) worden opgesomd. 

Hoofdstuk 6: Milieuonderzoek per discipline 

Geeft een definitie van wat er verstaan wordt onder referentiesituatie en geplande situatie en of er 

eventuele autonome of geplande ontwikkelingen (ontwikkelingsscenario’s) moeten bekeken worden.  

Geeft per discipline een beschrijving van de referentiesituatie, de beschrijving en beoordeling van de 

milieueffecten en de formulering van milderende en/of compenserende maatregelen.  

Hoofdstuk 7: Tewerkstelling, investering en gebruikte materialen 

Hoofdstuk 8: Leemten in de kennis 

Hoofdstuk 9: Samenvatting van milieueffecten en maatregelen 
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1 INLEIDING 

1.1 Beknopte projectbeschrijving 

Binnen het GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’ heeft het gebied Mechelen-Noord 

IV (gelegen in de lus van de R6) de bestemming gekregen van gemengd regionaal bedrijventerrein. 

Voor deze zone werd tevens een gemeentelijk RUP ‘Mechelen-Noord IV’ goedgekeurd, waarbij men 

de zone binnen de lus van de R6 inkleurt als regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel en de zone 

langs de lus van de R6 als zone voor wegenis.  Deze nieuwe zone voor (grootschalige) kleinhandel 

wordt ondermeer ingericht om de bestaande handelszaken aan het Rode Kruisplein en de Guido 

Gezellelaan (site ‘Keerdok’) te herlocaliseren. Dit RUP ‘Mechelen-Noord IV’ werd definitief vastgesteld 

op 25 februari 2019.   

Mitiska REIM NV (via projectvennootschap Alouette NV) is eigenaar van het grootste deel van de 

gronden van het gebied Mechelen-Noord IV en wil hier de ontwikkeling van een retailpark met 27.439  

m² bruto-winkelvloeroppervlakte realiseren. Voor de ontsluiting van deze ontwikkeling wordt een 

nieuwe ontsluitingsweg parallel aan de R6 (buitenzijde van de lus) voorzien die langs de ene kant 

aansluit op de N16 en verderop de R6 kruist met een brugconstructie. Tevens wordt een dubbele 

fietsverbinding met fietstunnel en fietsersbrug voorzien net als een nieuwe bushalte langs de N16. 

Voorliggend project-MER omvat de studie en beoordeling van de effecten ten gevolge van de 

ontwikkeling van het retailpark, inclusief de aanleg van de nieuwe wegenis.  

De ontbossing en het verwijderen van rietvegetatie die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het 

retailpark, gelegen in de lus van de R6, maakt geen deel uit van voorliggend MER. Voor de ontbossing 

van het gebied binnen de lus van de R6 en de daarbij horende boscompensatie werd reeds een 

afzonderlijke MER-ontheffing opgemaakt en een stedenbouwkundige vergunning verkregen. Voor het 

verwijderen en in-situ compenseren van de riet- en zeggenvegetatie werd een individuele afwijking 

onder voorwaarden toegestaan voor de periode van 29/11/2018 tot en met 29/11/2021 (Bijlage 7). De 

ontbossing, het verwijderen en in-situ compenseren van de rietvegetatie die noodzakelijk is voor de 

aanleg van de nieuwe wegenis langs de lus van de R6 maakt wel deel uit van voorliggend MER en is 

nog niet vergund.  

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

Het m.e.r.-besluit van 10 december 2004 verdeelt m.e.r.-plichtige projecten in 3 categorieën. Een 1ste 

categorie van projecten is steeds onderworpen aan m.e.r.-plicht (Bijlage I van voornoemd m.e.r.-

besluit), een 2de categorie kan via een gemotiveerd verzoek ontheven worden van de m.e.r.-plicht 

(Bijlage II van voornoemd m.e.r.-besluit). De 3de categorie omvat projecten die onder de drempelwaarde 

van Bijlage II vallen (Bijlage III van voornoemd m.e.r.-besluit). Hiervoor dient door middel van een 

project-m.e.r.-screening nagegaan te worden of deze aanleiding geven tot aanzienlijke milieueffecten. 

De aanleg en exploitatie van een retailpark betreft een m.e.r.-plichtig project. De drempelwaarde die 

hiervoor is opgenomen in bijlage II van het bovenstaande besluit luidt als volgt: 

Rubriek 10b: ‘Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 
parkeerterreinen 

• met betrekking tot de bouw van 1.000 of meer woongelegenheden, of  

• met een bruto vloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer, of  

• met een verkeersgenererende werking van pieken van 1.000 of meer personenauto-

equivalenten (pae) per tijdsblok van 2 uur.’ 
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De overige ingrepen waaronder de ontbossing en bebossing ter compensatie, aanleg van wegen (< 1 
km) en het uitvoeren van een bemaling (onttrokken debiet < 2500 m³ per dag) zijn kleiner dan de 
drempelwaarden vermeld in bijlage II en vallen hierdoor onder bijlage III (zie ook 2.7.1.3). 
 
Bijlage III,  

• Rubriek 1 d) eerste bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander 

bodemgebruik (projecten die niet in Bijlage II zijn opgenomen) 

• rubriek 10 e) aanleg van wegen (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) 

• rubriek 10 j) werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn 

opgenomen in bijlag I of II 

De ontwikkeling behelst een bruto winkelvloeroppervlakte van 27.439 m² bruto winkelvloeroppervlakte.  

Aangezien voor het project de drempelwaarde van de bruto vloeroppervlakte van bijlage II 

overschreden wordt, valt het project onder Bijlage II van het m.e.r.-besluit. Dit type projecten kan door 

de administratie ontheven worden van de verplichting tot het opstellen van een project-MER als de 

administratie oordeelt dat:  

1. vroeger al een plan-MER werd goedgekeurd betreffende een plan of programma waarin een project 

met vergelijkbare effecten beoordeeld werd of een project-MER werd goedgekeurd betreffende een 

project waarvan het voorgenomen initiatief een herhaling, voortzetting of alternatief is, en een nieuw 

project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten 

kan bevatten; of  

2. een toetsing aan de criteria van bijlage II uitwijst dat het voorgenomen project geen aanzienlijke 

gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende 

gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. 

Voor dit project werd reeds een verzoek tot ontheffing ingediend bij het Team Mer op 19/10/2018 

(dossiercode PR2577). Het ontheffingsdossier werd door het Team Mer voorgelegd voor advies aan 

een aantal instanties.  

Op basis van de nota en de uitgebrachte adviezen heeft het Team Mer besloten – communicatie d.d. 

25/02/2019 –  dat het ontheffingsdossier onvoldoende informatie bevat voor wat betreft de disciplines 

mobiliteit, lucht en gezondheid (zie Bijlage 5). De ontheffing van de verplichting tot het opstellen van 

een project-MER werd daarom niet toegekend. 

Voor het project dient bijgevolg een project-MER te worden opgesteld.  

Een eerste ontwerp-project-MER werd opgesteld door erkende MER-deskundigen o.l.v. een MER-

coördinator volgens de voorgestelde methodologie beschreven in de aanmelding en rekening houdend 

met het scopingsadvies hierover van het Team Mer. Dit eerste ontwerp-project-MER werd ingediend 

bij de omgevingsvergunningsaanvraag die juli 2019 werd opgeladen. Het Team Mer ontving op 

18/07/2019 de vraag om het in het omgevingsloket opgeladen project-MER goed of af te keuren. Team 

Mer was van mening dat het project-MER niet voldeed aan het scopingsadvies van 08/07/2019 en ging 

op 13/09/2019 over tot een afkeuring van het ontwerp-project-MER (PRMER-3190-AK). Bij afkeuring 

van een project-MER stopt de vergunningsprocedure van rechtswege en moet indien men wenst verder 

te gaan met het project een nieuwe vergunningsaanvraag met een nieuw ontwerp-project-MER worden 

ingediend. Voorliggend rapport is het nieuwe ontwerp-project-MER, waarbij de opmerkingen en 

adviezen zoals opgenomen in de afkeuring verwerkt zijn. 
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1.3 M.e.r.-procedure en verdere besluitvormingsprocessen 

1.3.1 De essentiële kenmerken van een 
milieueffectenrapportage 

In dit project worden voor het MER de volgende stappen doorlopen: 

1. een verzoek tot ontheffing van de MER-plicht werd reeds ingediend bij het Team Mer. De ontheffing 

werd niet verleend. 

2. De aanmelding met een verzoek tot scopingsadvies werd ingediend. In plaats van aan de minimale 

inhoudelijke eisen van een aanmelding te voldoen, werd de aanmelding gedeeltelijk uitgewerkt tot 

een ontwerp-MER. Het Team Mer nam op 08/07/2019 een beslissing m.b.t. de scoping van het MER   

3. Bij het verzoek om scopingsadvies werd de aanmelding aan de bevoegde adviesinstanties 

(administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen) bezorgd. De geraadpleegde 

adviesinstanties bezorgden hun advies aan het Team Mer binnen de 30 dagen. Het Team Mer 

neemt uiterlijk binnen de 60 dagen na ontvangst een beslissing m.b.t. de scoping van het MER. 

4. Een scopingsoverleg met Team Mer werd niet nodig geacht, er was wel een overleg met 

Departement OMG, Afd. EKG, op 07/06/2019. 

5. Op basis van deze bespreking en de ontvangen adviezen vulde Arcadis het MER aan volgens de 

ontvangen opmerkingen.  

6. Een eerste ontwerp-project-MER werd als bijlage bij de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. 

Tijdens de vergunningsprocedure onderging het MER een openbaar onderzoek en werd het door 

het Team Mer verder geëvalueerd. Op 13/09/2019 nam Team MER de beslissing om het ontwerp-

project-MER af te keuren. Dit heeft tot gevolg dat de vergunningsprocedure van rechtswege wordt 

stopgezet. Aangezien de initiatiefnemer het project nog steeds wil realiseren, wordt een nieuwe 

vergunningsaanvraag ingediend.  

7. Op basis van de opmerkingen en adviezen besproken in het afkeuringsverslag van Team Mer, werd 

het project-MER aangepast en bij de nieuwe vergunningsaanvraag gevoegd. Voorliggend document 

betreft dit aangepaste ontwerp-project-MER, waar Team Mer zich nu opnieuw uitspraken moet over 

uitspreken.  

 

1.3.2 Doelstelling van het project-MER 

Het m.e.r.-proces dient te fungeren als effectenonderzoek op basis waarvan de inplanting van een 

aantal plan/projectonderdelen op een zo verantwoord mogelijke wijze gerealiseerd kan worden. Het 

MER focust hierbij op het onderzoek van de effecten op “het milieu”. Hierbij dient “het milieu” zeer ruim 

begrepen te worden en omvat dit: 

• de bodem 

• het (grond- en oppervlakte)water 

• de luchtkwaliteit 

• het geluidsklimaat 

• de natuur (biodiversiteit) 

• de landschappen, monumenten en archeologie 

• de mens: ruimtelijke aspecten, gezondheid en hinderaspecten 

• mobiliteit 

• andere disciplines zoals klimaat, energie, licht, warmte en elektromagnetische golven 

In hoofdstuk 5 wordt een scoping gegeven van de relevante milieu-disciplines die voor dit project van 

toepassing zijn. 
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1.4 Initiatiefnemer van het project 

Alouette NV  

(projectvennootschap van Mitiska REIM NV).    Contactpersoon:   

Pontbeekstraat 2        Jan Du Bois 

1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek)     jdb@mitiska-reim.com 

 

1.5 Team van deskundigen 

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

Naast externe deskundigen bestaat het team van deskundigen ook uit interne deskundigen die 

optreden in naam van de initiatiefnemer. De handtekeningen van de interne en de externe deskundigen 

worden hierna toegevoegd. 

1.5.1 Interne deskundigen 

Als interne deskundigen treden de volgende personen op: 

• Dhr. Jan Du Bois, Mitiska REIM NV, vertegenwoordiger bouwheer 

• Dhr. Michel Pauwels, Ontwerpbureau Pauwels, landschapsarchitect 

• Dhr. Louis Van Oost, AAVO Architects, architect 

• Dhr. Tom Peeters, Adviesbureau TPE, adviserend ingenieur 

 

1.5.2 Externe deskundigen 

Dit MER wordt opgemaakt door onderstaand team van erkende MER-deskundigen: 

Tabel 1-1: Team van erkende deskundigen 

 Erkenning Taken 

Mieke Deconinck 

Discipline Biodiversiteit  

Discipline landschap, 

bouwkundig erfgoed en 

archeologie (alle deeldomeinen) 

MB/MER/EDA/590 

MER-coördinatie 

Discipline Biodiversiteit 

Discipline Geluid 

Adel Lannau 

Discipline Mens (deeldomein 

mobiliteit) 

MBMER/EDA/611-V1 

Discipline Mens – mobiliteit 

Frank Van Daele 

Discipline Lucht (deeldomein 

luchtverontreiniging) 

MB/MER/EDA/481-V1 

Discipline Lucht 

An Tombeur  

Discipline mens (deeldomein 

gezondheid) 

AMV/LNE/ERK/MER/2016/00001 

Discipline Mens – 

gezondheid 

Hanne Carlens 

Discipline bodem (deeldomein 

pedologie) 

Discipline mens - ruimtelijke 

aspecten  

Discipline landschap, 

bouwkundig erfgoed en 

Discipline Bodem 

Discipline Landschap 

mailto:jdb@mitiska-reim.com
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 Erkenning Taken 

archeologie (deeldomein 

landschap) 

AMV/LNE/ERK/MER/EDA-817 

Dirk Libbrecht 

Water (deeldomein 

geohydrologie, oppervlakte- en 

afvalwater) 

MB/MER/EDA-277/V4 

Discipline Water 

 

Alle externe deskundigen zijn tewerkgesteld bij ARCADIS Belgium NV. De coördinatie wordt verzorgd 

door Mieke Deconinck, optredend in naam van ARCADIS Belgium.  

Daarnaast hebben de volgende medewerkers de uitwerking van de volgende milieudisciplines 

ondersteund: 

• Valère Ceyssens, Dominique Gillis: discipline Mens – mobiliteit; 

• Inge Leroy: coördinatie, algemene delen, disciplines Bodem, Water, Biodiversiteit, Landschap, 

bouwkundig erfgoed, archeologie; 

• An Tombeur: discipline Lucht; 

• Joke Van Haecke : algemene delen; 

• Werner Verheijen: alle disciplines. 

 

Contactgegevens:  

Arcadis Belgium nv    Contactpersoon: 

Gaston Crommenlaan 8 bus 101  Mieke Deconinck  

9000 Gent     E mieke.deconinck@arcadis.com  

www.arcadis.com     

 

http://www.arcadis.com/
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HANDTEKENINGEN INTERNE DESKUNDIGEN 
Tabel 0-1: Handtekeningen interne deskundigen 

 Bedrijf Taak Handtekening 

Jan Du Bois 

 

Mitiska REIM NV 

 

vertegenwoordiger 

bouwheer 
 

Michel Pauwels 

 

Ontwerpbureau Pauwels 

 

landschapsarchitect  

Louis Van Oost 

 

AAVO Architects BVBA 

 

architect 

zaakvoerder 
 

Tom Peeters 

 

Adviesbureau TPE 

 

adviserend ingenieur  
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HANDTEKENINGEN EXTERNE DESKUNDIGEN – ARCADIS 
BELGIUM NV 

Tabel 0-1: Handtekeningen externe deskundigen 

 Erkenning Taken Handtekening 

Mieke Deconinck 

Discipline Biodiversiteit  

Discipline landschap, 

bouwkundig erfgoed en 

archeologie (alle deeldomeinen) 

MB/MER/EDA/590 

MER-coördinatie 

Discipline Biodiversiteit 

Discipline Geluid 

 

Adel Lannau 

 

Discipline Mens (deeldomein 

mobiliteit) 

MBMER/EDA/611-V1 

 

Discipline Mens – mobiliteit  

Frank Van Daele 

 

Discipline Lucht (deeldomein 

luchtverontreiniging) 

MB/MER/EDA/481-V1 

 

Discipline Lucht  

An Tombeur  

 

Discipline mens (deeldomein 

gezondheid) 

AMV/LNE/ERK/MER/2016/00001 

 

Discipline Mens – 

gezondheid 
 

Hanne Carlens 

Discipline bodem (deeldomein 

pedologie) 

Discipline mens - ruimtelijke 

aspecten  

Discipline landschap, 

bouwkundig erfgoed en 

archeologie (deeldomein 

landschap) 

AMV/LNE/ERK/MER/EDA-817 

Discipline Bodem 

Discipline Landschap 
 

Dirk Libbrecht 

 

Water (deeldomein 

geohydrologie, oppervlakte- en 

afvalwater) 

MB/MER/EDA-277/V4 

 

Discipline Water  
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2 PROJECTBESCHRIJVING 

2.1 Ruimtelijke situering 

Kaart 1: Situering van het projectgebied 

Kaart 2: Orthofoto 

Kaart 3: Stratenplan 

De kaarten zijn toegevoegd in Bijlage 1. 

Het projectgebied situeert zich in het noordwesten van de stad Mechelen, in het zuidoostelijke 

kwadrant van het op- en afrittencomplex van de E19, nr.9 “Mechelen Noord”. Volgende wegen komen 

samen in dit verkeerscomplex: 

• E19 Antwerpen – Brussel 

• N16 Sint-Niklaas – Mechelen 

• R6 

 

 

Figuur 2-1:  Situering op het stratenplan, macroniveau 

 

Het projectgebied, gelegen binnen en langs de lus van de R6, is onbebouwd en grotendeels bebost. In 

de huidige toestand is de enige voorziening op het terrein de zoutopslag van AWV in de noordelijke 

zone van het projectgebied. Het is een verhard terrein met zoutsilo’s gelegen aan de binnenzijde van 

de R6-lus. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de ontbossing van de zone gelegen binnen de lus 

van de R6 reeds vergund en uitgevoerd is en geen deel uitmaakt van het project. De ontbossing, het 
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verwijderen en in-situ compenseren van de rietvegetatie voor de aanleg van de nieuwe wegenis, 

gelegen buiten de lus, maakt wel deel uit van voorliggend project.  

De terreinen zijn momenteel grotendeels eigendom van Mitiska REIM NV (via projectvennootschap 

Alouette NV). 

 

Figuur 2-2: Situering projectgebied op orthofoto 

 

2.2 Gebouw, infrastructuur en groenvoorzieningen 

Er wordt een gebouw voor 27.439 m²2 bruto vloeroppervlakte detailhandel voorzien, bestaande uit 21 

retailunits en een horeca-unit. Het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit één bouwlaag (gelijkvloerse 

verdieping). Drie units beschikken over een tweede bouwlaag en de horeca-unit is gesitueerd op de 

tweede bouwlaag. De bouwhoogte varieert tussen 7 en 10 meter. Een deel van het gebouw heeft een 

ondergrondse parking met 305 autostalplaatsen en 208 fietsstalplaatsen. Er worden 853 

autoparkeerplaatsen voorzien (waarvan 548 plaatsen bovengronds en 305 ondergronds) en 353 

fietsstalplaatsen. De ondergrondse parking bevindt zich 1 meter onder het huidig maaiveld (na 

ophoging van het terrein met ca. 1m à 1,5m zal deze parking zich ca. 3m onder het maaiveld bevinden), 

en heeft een oppervlakte van ca. 10 689 m². 

Het projectplan wordt ingevoegd als bijlage (zie § 0).  

 

2 de berekeningen in het MER zijn uitgevoerd op basis van 27500m² bruto vloeroppervlak. 
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Een indicatieve visualisatie van het gebouw, de parking en ontsluiting wordt voorgesteld in 

onderstaande figuren. De oppervlaktes van de units worden gegeven in  

Tabel 2-1. De oppervlaktes van het terrein worden weergegeven in Figuur 2-6. 

Er wordt gestreefd naar een maximale integratie in de omgeving. Het gebouw volgt de kromming van 

de omliggende wegenis. Het dak van het gebouw wordt ingericht als een extensief groendak, in de 

zone waar geen zonnepanelen zijn voorzien, nl. op ongeveer de helft van het dak.  
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Figuur 2-3:  Retailgebouw, parking en ontsluiting 3D-visualisatie (bron: AAVO Architects) 

Aan de noordzijde van het gebouw (of aan de binnenkromming) wordt een wandelpromenade 

gerealiseerd met een lengte van 380 meter. Hierin worden geschoren groenblijvende volumes met 

bloemrijke vasteplantenborders, varens en schaduwrijke siergrassen voorzien. Van hieruit worden 4 

radiale wandelassen naar de parkeerplaatsen voorzien. Langs deze assen komen uitwaaierend 

meerstammige inheemse bomen. De parkeervelden zijn onderling van elkaar gescheiden door 1,5 

meter brede inheemse hagen van 1 meter hoog.  

De buitenkromming van het gebouw wordt op een natuurlijke, landschappelijke wijze ingevuld met 

verspreide bomenclusters als verlengstuk van de bestaande boszone. Een inheemse struiklaag zorgt 

voor een zichtscherm naar de ontsluitingsweg voor de toelevering. Langs de baangrachten wordt 

vochtminnend bloemrijk grasland voorzien. Voor de maximale landschappelijke integratie van het 

gebouw wordt de volledige gevelhoogte bekleed met een gemengd inheems haagmassief in combinatie 

met zelfhechtende klimplanten. 

   

 

Figuur 2-4:  Groenzones (bron: AAVO Architects en ontwerpbureau Pauwels)     

 

Aan de noordoostzijde van het gebouw ligt het centrale parkeerterrein. Er worden 853 

autoparkeerplaatsen voorzien (waarvan 548 plaatsen bovengronds en 305 ondergronds) en 353 

fietsstalplaatsen (waarvan 208 ondergronds). De parkeervakken worden aangelegd in 

waterdoorlatende materialen (klinkers). De parking helt af zodat het hemelwater via de tussenliggende 

infiltratiesleuven gravitair kan afstromen naar de buffer- en infiltratiebekkens met rietaanplanting.  

De wegenis wordt voorzien in asfaltverharding. Fietspaden worden in asfaltverharding uitgevoerd.  
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Het terrein met de zoutsilo’s zal geherlocaliseerd worden naar de buitenzijde van de lus. Zie gele 

aanduiding op Figuur 2-6. De site waar de zoutopslag (2 silo’s van 75 m³) plaatsvindt wordt ongeveer 

150 meter verplaatst ten opzichte van het huidige terrein. In onderstaande figuren wordt de huidige 

locatie ten opzichte van nieuwe situatie weergegeven.  

 

Het huidige terrein wordt rechtstreeks ontsloten via de R6. Het nieuwe terrein is ingesloten door de 

binnenbocht van de nieuwe ontsluitingsweg naar Mechelen-Noord IV en de aanzet tot ontsluitingsweg 

naar Mechelen-Noord III. Het nieuwe terrein wordt rechtstreeks ontsloten op de ontsluitingsweg naar 

Mechelen-Noord III. De site zal voorzien worden van een groenbuffer, deze zal er op termijn voor 

zorgen dat de silo’s aan het zicht worden onttrokken. De groenbuffer zal bestaan uit een houtkant met 

hoogstammige bomen. Het volledige terrein van de zoutsilo’s zal voorzien zijn van een omheining, 

automatische poort, toegangscontrole, camerabewaking en verlichting. 

De terreinverharding van de zoutsilo’s is gelaagd opgebouwd. De materialen per gelaagdheid gezien 

van boven naar onder: (ongewapende) cementbetonverharding (21 cm), steenslagfundering 0/20 (8 

cm), steenslagfundering type IIA (20 cm), onderfundering 20/40 (25 cm) en geotextiel. Het afstromende 

hemelwater wordt opgevangen in aangrenzende goten en via een KWS-afscheider naar een 

bufferbekken gevoerd.  
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Figuur 2-5:  Retailgebouw en parking (bron: AAVO Architects) 
 
Tabel 2-1: Oppervlaktes retailunits en horeca 
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Figuur 2-6: Oppervlaktes terrein 

 

2.3 Ontsluiting 

2.3.1 Auto-ontsluiting  

De zone Mechelen Noord IV (en eventueel in de toekomst ook de zone Mechelen Noord III) wordt 

ontsloten via een nieuw aan te leggen gezamenlijke (dubbelrichtings-)bedieningsweg die parallel loopt 

met de R6 en aansluit op de N16. Hierbij zal al het in- en uitgaande verkeer via een nieuw in te richten 

verkeerslichtengeregeld kruispunt op de N16 verlopen. Dit kruispunt is gesitueerd kort na de aftakking 

van de R6. 

 

De nieuwe parallelweg kruist ongelijkgronds de R6 net voor de kruising met de N16 met een 

brugconstructie om zo de ontsluiting van het retailpark van Mechelen-Noord IV te verzorgen.  

 

 

Figuur 2-7: Ontsluitingsconcepten zachte weggebruikers, personenverkeer (bron: inrichtingsstudie 
Mechelen noord IV)  

 

2.3.2 Ontsluiting openbaar vervoer  

De openbaar vervoersas langs de N16 wordt versterkt door een extra halte te realiseren. Er worden 

geschrankte halten voorzien gesitueerd vóór de verkeerslichtenregeling.  
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Komende van de richting Mechelen, krijgt de bus een uitvoegstrook waarop de bus halt kan houden 

aan het verhoogde perron. Komende van de richting Willebroek, wordt de bushalte gesitueerd tussen 

de afslagstrook voor rechtsafslaand verkeer richting het retailpark en de lichtenregeling. Bussen 

gebruiken de rechtsafslagstrook en kunnen verder rijden tot aan de bushalte op het kruispunt.  

 

Een detectielus zorgt voor een voorstart van de bussen, waardoor ze gemakkelijker kunnen invoegen 

in het verkeer, gebruikmakend van de busbaan die doorgetrokken wordt achter de verkeerslichten. 

 

Op de perrons zijn geleidelijnen aangebracht om de voetgangers optimaal te leiden naar de 

oversteekplaats; deze is gelegen aan de westzijde van het kruispunt.  

 

2.3.3 Fietsontsluiting 

Westelijke fietsontsluiting (rode lijnen op kaart zachte weggebruikers Figuur 2-7): 

Vanaf de site wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien dat dezelfde route volgt als deze voor het 

autoverkeer (westzijde). Fietsers rijden vanaf de site over een afzonderlijke fietsersbrug over de R6 en 

volgen de binnenbocht van de lus van de brug voor gemotoriseerd verkeer om weer naast de R6 onder 

de brug van de N16 door te rijden. Na de lus zoekt het fietspad aansluiting met het bestaande fietspad 

tussen het jaagpad langs de Dijle en Vrouwvliet. Zo wordt het fietspad verknoopt met de fietsroutes 

langs de Dijle naar de stad Mechelen en via het fietspad Vrouwvliet naar de woonwijk. 

Oostelijke fietsontsluiting (rode lijnen op Figuur 2-7):  

Er wordt eveneens een aansluiting voorzien langs de Eandis-site ten oosten van het retailpark. Om de 

verbinding met het retailpark te maken wordt de R6 gekruist door een fiets-voetgangerstunnel. Deze 

infrastructuur dient tevens voor gebruikers van het openbaar vervoer die de site wensen te bezoek. 

Vervolgens wordt een helling genomen met een lus tussen de kruising R6 en de kruising met de bypass 

(rechtsafslagstrook vanaf N16 naar retailpark). Deze oversteek wordt beveiligd door verkeerslichten thv 

de kruising met de parallelweg (verkeerslichtenregeling) en de realisatie van een verhoogd plateau thv 

de kruising met de bypass in combinatie met een verkeerslicht op aanvraag (=drukknop). 

Aan de westzijde van het nieuwe verkeerslichtengeregelde kruispunt op de N16 wordt een 

oversteekplaats voor voetgangers en fietsers voorzien. De verkeerslichten regeling van het kruispunt 

is volledig conflictvrij.  

Op de grens met de Eandis-site wordt een fietspad voorzien dat aansluit op het fietspad langs de Dijle.  

De kruisingen met de wegen voor gemotoriseerd vervoer zullen conflict vrij geregeld worden. 

2.3.4 Ontsluiting te voet 

Aan de westzijde van het nieuwe verkeerslichtengeregelde kruispunt op de N16 wordt een 

oversteekplaats voor voetgangers en fietsers voorzien. Het oversteken gebeurt via de lichtenregeling 

zodat de veiligheid van de voetgangers gegarandeerd is. Via drukknoppen kunnen voetgangers groen 

aanvragen. 

 

Voetgangers komende van de N16 kunnen de bypass (rechtsafslagstrook vanaf N16 naar retailpark) 

gelijkvloers oversteken (gele lijnen op Figuur 2-7). De oversteek wordt geaccentueerd met een 

verkeersplateau en een verkeerslicht op aanvraag voor een conflictvrije kruising. Verderop wordt de R6 

gekruist met een fiets-voetgangerstunnel om op de site te geraken. De tunnel wordt bereikt door 

enerzijds een trappenconstructie en anderzijds een helling voor personen met een fysieke handicap.  
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2.4 Laden en lossen 

De laad- en loszone bevindt zich aan de achtergevel van het gebouw, tussen het gebouw en de lus van 

R6. De leveringsweg is gescheiden van het bezoekersverkeer dat zich enkel aan de voorzijde van het 

gebouw (binnenbocht) bevindt.  

 

Figuur 2-8:  Laad-en loszones (bron: AAVO Architects)    

 

2.5 Energie en verlichting 

Aangezien het project een retailpark is, wordt er een casco ruimte ter beschikking gesteld aan iedere 

huurder. Hierbij worden de volgende wachtleidingen en voedingen voorzien: 

• Stadswater 

• Regenwater 

• Elektrische voeding + data aansluiting 

Er is een aansluiting op het elektrisch net. Elke huurder heeft zijn eigen tellers. De grotere verbruikers 

beschikken over een eigen HS-cabine.  

50% van de dakoppervlakte wordt voorzien voor zonnepanelen. 

De huurder staat in voor het inrichten van de winkel en de bijhorende technische installaties. 

Contractueel wordt opgelegd dat deze moeten voldoen aan geldende EPB-normen en 

brandweernormen. Er zijn verplichtingen omtrent plaatsing van zonnepanelen, Led-verlichting en 

ventilatiesystemen.  

Nieuwe gebouwen dienen minimaal te voldoen aan volgende EPB-eisen3: 

• thermische isolatie: minimaal K40 en maximale U-waarden, afhankelijk van de constructie; 

• energieprestatie: E-peil afhankelijk van vloeroppervlakte van de verschillende functies in het 

gebouw (EPN-eenheid). Voor de functies handel, keuken en refter, geldt een E-peil van 70; 

• binnenklimaat: minimale ventilatievoorzieningen; 

• hernieuwbare energie: ≥ 20 kwh/m2.jaar.  

 

 

3 vermelde eisen zijn geldig voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding tot en met 31 

december 2019 
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Voor de verlichting wordt er rekening gehouden met de richtlijnen van het plan-MER en het RUP. Hierin 

is opgenomen dat de verlichting langs wegen, parkeerplaatsen en van het kleinhandelsgebouw dient 

beperkt te worden tot het strikt noodzakelijke. De verlichting dient zodanig geplaatst te worden dat de 

hinder naar de omgeving beperkt wordt en strooilicht vermeden wordt. De hinder van de verlichting 

dient beperkt te worden door de juiste keuze van de locatie en de plaatsing van de verlichting, de keuze 

van type verlichting, aangepaste hoogte en het gebruik van armaturen met neerwaarts gerichte 

lichtbronnen. Verlichting wordt zodanig geconcipieerd dat lichtverstrooiing naar de groene ruimte en de 

omgeving wordt vermeden. Met deze voorwaarden werd rekening gehouden in het project :  

• Als buitenverlichting worden er verlichtingspalen voorzien met een max. hoogte van 8m. De 

hoogrendements ledverlichting is neerwaarts gericht, voorzien van een dimsysteem en een 

daglichtsensor of een astronomische klok. Tijdens de nachturen is er een beperking van de 

buitenverlichting waarbij slechts 1 op 3 toestellen worden ingeschakeld, dit omwille van 

veiligheidsredenen. 

• Aan de voorgevel langs de promenade wordt er verlichting voorzien voor de overdekte 

promenade en zijn er verlichte uithangborden die worden uitgeschakeld tussen 23u en 6u ’s 

morgens. 

• Bij de achtergevel langs de R6 wordt de leveringsweg verlicht en zijn er eveneens verlichte 

uithangborden die worden uitgeschakeld tussen 23u en 6u ’s morgens. 

 

2.6 Riolering en afwatering 

2.6.1 Afvalwater 

Er is enkel huishoudelijk afvalwater dat afkomstig zal zijn van de horecazaak en van het sanitair van de 

winkels.  

Het afvalwater van de winkels zal op het privaat terrein verzameld worden in een DWA-riolering en 

daarna via een pompstation en persleiding onder de N16 gevoerd worden. Deze persleiding zal aan de 

noordoostkant van de N16 nabij Holmlei-Offenbossen aangesloten worden op de DWA-collector van 

Aquafin. Van daar uit stroomt het afvalwater via een collector met gemengd water naar de RWZI van 

Mechelen-Noord. 

Het afvalwater van het retailpark zal aangesloten worden naar de Aquafin collector aan de N16 en 

wordt zo bij droogweer naar de RWZI Mechelen-Noord gevoerd. Bij intensieve regenval (T20) treedt 

een overstort in werking waarbij gemengd water naar de ingebuisde Holmloop vloeit. In de ingebuisde 

Holmloop zal voornamelijk regenwater, maar periodiek ook gemengd water, naar de Dijle 

getransporteerd worden. De ‘ingebuisde Holmloop’ is geen gecategoriseerde waterloop maar een 

overstortleiding en bufferleiding verbonden met het rioleringssysteem van Mechelen Noord. Op deze 

leiding is gemengd water (DWA en RWA) aangesloten. Deze ‘ingebuisde Holmloop’ is niet dezelfde als 

de echte Holmloop maar wordt door verschillende partijen zo genoemd. In de tekst wordt de collector 

die gemengd water vanaf de wijk Galgenberg naar de Dijle brengt benoemd als ‘Ingebuisde Holmloop’ 

De ingebuisde Holmloop ligt onder het projectgebied en bemoeilijkt de voorziene ontwikkelingen. 

Daarom werd met Aquafin overeengekomen om de ingebuisde Holmloop om te leggen rond te 

winkelzone. Hierdoor zal de ingebuisde Holmloop op verschillende plaatsen inspecteerbaar blijven en 

bovendien niet onder de gebouwen van de winkelzone komen te liggen. Het openleggen van deze 

leiding is niet wenselijk, vermits het verontreinigd water transporteert. Dit water zou in een open bekken 

of gracht veel geurhinder veroorzaken. Meer informatie betreffende deze leiding wordt gegeven in de 

Watertoets in Bijlage 4. 

Voor de afvoer van het huishoudelijke afvalwater komende van de supermarkt (unit 21) en de horeca 

(unit op verdiep) wordt een vetvanger voorzien alvorens de lozing op de riolering gebeurt. 

Er is geen industrieel bedrijfsafvalwater. 
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Figuur 2-9:  Uitsnede uit het model bestaande toestand met omligging van de DWA-collector (bron: watertoets).    

 

2.6.2 Hemelwater 

 Hergebruik  

Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening is de plaatsing van één of meerdere 

hemelwaterputten verplicht. Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter per m² 

horizontale dakoppervlakte, met een maximale inhoud van 10 000 liter, tenzij gemotiveerd kan worden 

dat een groter nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn. Het dak wordt deels als groendak uitgevoerd 

waardoor de plaatsing van hemelwaterputten voor hergebruik niet verplicht is voor het gedeelte dat 

voorzien is van een groendak. Vermits de helft van het dakoppervlak wordt voorzien van een groendak, 

dient voor de andere helft hemelwaterputten voorzien te worden. 

Er worden 13 hemelwaterputten voorzien met een totale inhoud van 225.000 l waarvan het nuttig 

hergebruik in de omgevingsvergunning zal worden aangetoond. Op hoofdlijnen zal het hemelwater 

worden gebruikt voor het onderhoud van de promenade en de ondergrondse parking, het besproeien 

van de groenaanleg (enkel tijdens de eerste plantseizoenen en in het geval van een hittegolf) en de 

toiletten en urinoirs van de verschillende units. Onderstaand schema geeft inzicht in de verdeling. 
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Figuur 2-10:  Schema Hemelwaterputten.  

 

Voor de dimensionering van de infiltratie- en buffervoorzieningen wordt voorlopig geen water van 

hergebruik in mindering gebracht omdat dit (zeker in verhouding tot de totale verharde oppervlakte van 

het project, er zou 13 x 60 m² = 0,078 ha in mindering gebracht kunnen worden) een relatief klein 

aandeel regenwater betreft. 

 Infiltratievoorzieningen  

Om de impact van het afstromend water van de toekomstige verharde oppervlaktes zo veel mogelijk 

op te vangen, werd eerst gekeken naar infiltratiemogelijkheden alvorens een vertraagde doorvoer te 

installeren. Er werden op 08/01/2018 Aquifertests uitgevoerd op verschillende locaties in het 

projectgebied met behulp van de omgekeerde boorgatmethode. Hieruit werd met de methode van 

Hvorslev de verzadigde doorlatendheid (Ksat) berekend. De resultaten zijn weergegeven in de 

Watertoets in Bijlage 4. Als gemiddelde verzadigde infiltratiesnelheid werd 25 mm/h bekomen. 

Er wordt in het ontwerp volop ingezet op infiltratie, rekening houdend met de minimaal te voorziene 

infiltratieoppervlakte volgens de verordening hemelwater (400 m² infiltratieoppervlakte per hectare 

verharde oppervlakte). Specifiek voor dit project betekent dit minimaal 1956 m² infiltratieoppervlakte 

voor het privaat domein en minimaal 1160 m² infiltratieoppervlakte voor het openbaar domein. De grond 

die zal gebruikt worden om het terrein op te hogen, dient een goede doorlatendheid (Ksat > 7 x10-6 

m/s)  te hebben en correct worden verwerkt zodat infiltratie in het gehele project mogelijk is.   

Gezien de regenwaterafvoeren naar een infiltratiebekken zullen geleid worden, worden de gebruikers 

en personeel van de winkels best geïnformeerd op bv. geen kuiswater in de straatkolken te gieten. 

Enkele klokputjes voor kuiswater kunnen aangesloten worden naar de afvalwaterriolering. 

 Buffering  

Behalve infiltratievoorzieningen, zal ook deels op buffering met vertraagde doorvoer ingezet worden. 

Er wordt geopteerd om de ringgrachten langs weerszijden van de R6 te behouden en waar nodig te 

herprofileren. Deze brede, diepe grachten dienen om het regenwater van de R6 en de N16, alsook dat 

van de nieuwe ontsluitingsweg te bufferen en te infiltreren. Verder worden nieuwe extra buffer- en 

infiltratievoorzieningen uitgebouwd.   
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Het totale project inclusief de bestaande relevante verhardingen omvat 8,1 ha verharde oppervlakte. 

Het doel is om binnen het project ook voor de bestaande verhardingen zoals de huidige R6-lus mee 

buffering uit te bouwen. Hierdoor is in totaal minimaal 2025 m³ buffering en maximaal 162 l/s doorvoer 

vereist. Extra buffering is nodig ten behoeve de bestaande natuurlijke berging van het terrein en voor 

stremming tijdens hoogtij. Hiervoor wordt, bovenop de minimaal wettelijke 2025 m³ buffering, nog 2175 

m³ buffering voorzien voor de stremming en 3000 m³ compenserende buffering voor inname van 

mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Dit betekent dat er in dit project in totaal minimaal 7200 m³ 

buffer- en infiltratievolume zal voorzien worden. De watertoets wordt gegeven in Bijlage 4. 

De lozing wordt voorzien op de Dijle, via lozingsconstructie R25. Het lozingspeil werd opgemeten en 

vastgesteld op 1,73 m TAW. Gezien de Dijle een getijdenrivier is, dient rekening gehouden te worden 

met een mogelijke periode van stremming waardoor er gedurende een bepaalde periode geen 

mogelijkheid tot lozing is. Op de lozingsuitlaat is een terugslagklep voorzien om instroom vanuit de Dijle 

tegen te gaan. Er is tevens een afsluiter voorzien als extra bescherming in geval van een defect van de 

terugslagklep.  

2.7 Beschrijving van de projectfasen 

2.7.1 Aanlegfase 

 Werkzaamheden en fasering 

Er zijn in de aanlegfase 3 grote werkzaamheden te onderscheiden:  
 

1. Bouwrijp maken van het terrein (cfr. geldigheid vergunningen tot 29/11/2021) 

• Ontbossen van de zone buiten de lus van de R6 (i.k.v. aanleg nieuwe wegenis) 

• Afgraven en afvoeren vegetatielaag  

• Ophogen van terrein 

 

Hierbij is het van groot belang dat de ontbossing van de zone binnen de lus van de R6 geen deel 

uitmaakt van voorliggend MER. Voor deze ontbossing werd reeds een MER-ontheffing opgemaakt en 

een vergunning verkregen.  

De ontbossing binnen de lus werd in september 2019 uitgevoerd.  

Ook voor de reliëfwijziging van de zone binnen de lus van de R6 en het natuurherstel voor het verlies 

aan riet binnen deze zone werd een vergunning verkregen. 

Vergunde toestand:  

• 3 februari 2017: stedenbouwkundige vergunning – terreinaanlegwerken (ontbossen) (ref. 

2016/0687) 

• 3 december 2018: afwijkingstoelating tot het wijzigen van riet- en zeggenvegetatie binnen de lus 

van de R6 (fase 1)  

• 15 april 2019: Omgevingsvergunning: reliëfwijzigingen terrein binnen de lus van R6/N16. 

Voor het bouwrijp maken van terrein binnen de lus inclusief de noodzakelijke terreinaanleg 

werken, exotenbestrijding en natuurherstel voor het verlies aan rietvegetatie werd een 

afzonderlijke omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de stad Mechelen.  Het college van 

burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 15 april 2019 de vergunning verleend onder 

de naleving van strikte voorwaarden.  

- Dossier referentie omgevingsloket: OMV_2018100529 

- Dossier referentie gemeente: 20180953_OGV 

 

2. Bouwwerken retailpark (2de  kwartaal 2020 tot 4de kwartaal 2021) 

3. Buitenaanleg: infrastructuur en groenaanleg (2de kwartaal 2020 tot 2de  kwartaal 2021)  
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De werfzone valt binnen de projectzone. De brugconstructie, de fietstunnel en de gestuurde boring 

onder de N16 voor de DWA-aansluiting vormen raakvlakken met de aanliggende infrastructuur. Hiertoe 

zullen de richtlijnen van de wegbeheerder (AWV) naar werfinrichting, werfsignalisatie en minder-hinder 

maatregelen gerespecteerd worden. 

• Voor het bouwrijp maken van het terrein bedraagt de uitvoeringstermijn ca 12 maanden.  

• Voor de bouwwerken en de buitenaanleg worden 15 maanden voorzien.  

 

De uitvoering van de bouwwerken en de buitenaanleg kan 3 maanden overlappen met het bouwrijp 

maken van het terrein. De totale geraamde uitvoeringstermijn bedraagt ongeveer 24 maanden.  

 Grondverzet 

Het grondverzet wordt geraamd op: 

• zone binnen de lus van de R6: ca. 75 000m³ aanvoer, 15.000 m³ afvoer  

• zone buiten de lus: 130.000 m³ aanvoer, 30.000 m³ afvoer.  

Het vervoer en transport zal via de weg uitgevoerd worden, vermits het transport over de waterlopen 

niet mogelijk is. Logistiek is transport over de waterloop namelijk zeer complex om de juiste partijen 

grond te verzamelen op specifieke locaties om dan als bulk te vervoeren per schip en dit binnen het 

tijdsvenster van de bouwperiode. Dit genereert mogelijks extra transporten op andere locaties. Een 

directe overslag aan de site is ook niet mogelijk waardoor er steeds transporten zullen zijn van en naar 

de eventuele overslaglocatie. Deze transporten kunnen dan moeilijker gecombineerd worden met 

andere transporten waardoor er meer lege retourtransporten zullen ontstaan.  

Het grondverzet wordt momenteel verder geoptimaliseerd op basis van volgende uitgangspunten:  

• Optimalisatie transport (minimaal aantal lege vrachten heen/retour) 

• Herbruikmogelijkheden op basis van de milieuhygiënische kwaliteit 

• Herbruikmogelijkheden op basis van de grondmechanische kwaliteit. 

• Aanvoer van gronden ter verbetering van de infiltratiecapaciteit ter hoogte van de buffer- en 

infiltratiebekkens. 

• Afvoer/verwerken van gronden om de verspreiding van exoten te beperken  

• Optimalisatie van het transport in functie van de beschikbaarheid (vraag / aanbod) van aan te 

voeren gronden.  

• Impactmanagement en minder-hinder overleg met stad Mechelen, AWV en verkeerspolitie 

Het grondverzet en de grondtransporten optimaliseren is een win-win operatie voor alle betrokken 

actoren.  

In overleg met de grondbank vzw. worden kansen maximaal benut en effecten maximaal beperkt.  

 Bemalingen 

Tijdens de werffase zijn bemalingen nodig voor de rioleringswerken en voor de realisatie van de 

fietstunnel en de ondergrondse parking (zie Figuur 2-11 en Figuur 2-12).  

Dit werd berekend met de algoritmes uit: 

• Edelman, J.H., 1972, GROUNDWATER HYDRAULICS OF EXTENSIVE AQUIFERS, IILR, 

Bulletin 13, 216 pp. 

• G.A. Bruggeman, 1999, Analytical Solutions of Geohydrological Problems, Volume 46, ISBN: 

9780080527130, Elsevier Science, 956 pp 

De resultaten van de bemalingsberekeningen zijn opgenomen in Bijlage, zie §0. 

De berekeningen worden bij de vergunningsaanvraag verder verfijnd uitgewerkt in een bemalingsnota. 
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Figuur 2-11:  rioleringswerken (blauwe lijn) en fietstunnel (rode cirkel) 

 

 

Figuur 2-12:  Mechelen Noord: ondergrondse parking (blauwe zone). 
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Rioleringen  

Voor de bepaling van het bemalingsdebiet wordt gerekend met de gemiddelde grondwaterstand die 

werd waargenomen in de peilbuizen, hier +4,0 mTAW of 1,7 m-mv.  Het bemalingsdebiet voor de 

rioleringen wordt bepaald met een grondwaterverlaging t.h.v. de filter van 2,5 m. Er wordt verondersteld 

dat over een lengte van  100 m gelijktijdig kan bemaald worden. Als vuistregel wordt aangenomen dat 

er 14 dagen wordt bemaald voor 100 m riolering. Het totale volume opgepompt bemalingswater voor 

de riolering bedraagt initieel (na de eerste dag) ca. 908 m³/dag. Gezien het dagdebiet afneemt met de 

bemalingsduur, valt na 14 dagen dit debiet terug op 388 m³/dag. In totaal wordt in deze periode 

ongeveer 7250 m³ water opgepompt. Met een totale lengte van ongeveer  400 m bedraagt de 

constructietijd ongeveer 67 dagen (hierbij wordt stapsgewijs opgeschoven) en het jaardebiet van ca. 

26.000 m³. De invloedssfeer van deze bemaling bedraagt ca. 250 m (grondwaterverlaging tot 5 cm). 

Fietstunnel  

De fietstunnel wordt opgebouwd naast de weg R6 (op de finale diepte). Eenmaal afgewerkt, wordt de 

tunnel onder de weg door geschoven. Daardoor is het nodig om een bouwput te bemalen met een 

oppervlakte van 8 m x 60 m, deze bouwput bedraagt zowel de ruimte nodig om de tunnel te construeren 

alsook de ruimte nodig om het op de vaste plaats te schuiven. De grondwaterverlaging bedraagt 2,10 

m t.h.v. de filter. In de veronderstelling dat de fietstunnel eerst wordt opgebouwd en dan pas de rest 

van het retailpark, is het aangeraden om de bouwput van de fietstunnel te situeren aan de zijde van het 

retailpark en niet aan de andere kant van de weg. Op deze manier is de invloed van de 

grondwaterverlaging op nabijgelegen wegen beperkt.  

Het totale volume opgepompt bemalingswater voor de fietstunnel bedraagt na de eerste dagen ca. 205 

m³/dag. Gezien het dagdebiet afneemt met de bemalingsduur, valt na 90 dagen dit debiet terug op 81 

m³/dag. In totaal wordt in deze periode (90 dagen) ongeveer 7290 m³ water opgepompt. De invloedsfeer 

van deze bemaling is max. 500 m (grondwaterverlaging tot 5 cm). 

Ondergrondse parking  

De oppervlakte van de ondergronds parking bedraagt ongeveer 70 m x 120 m en er is een 

grondwaterverlaging van 1,50 m nodig t.h.v. de filter. Het dagdebiet voor de ondergrondse parking 

bedraagt ongeveer 750 m³/dag. Dit is een evenwichtstoestand die ook rekening houdt met de 

neerslagvoeding. Bij een bemalingsduur van 6 maand is de kans groot dat de percolerende neerslag 

de bemaling beïnvloedt. Op een half jaar tijd wordt aldus ca. 67.500 m³ water afgepompt, ca. 135.000 

m³.op jaarbasis. De invloedstraal is ca. 250m. . 

De lozing van het niet-verontreinigd bemalingswater zal gebeuren in de nieuwe wadi’s die aangelegd 

worden bij de terreinophoging en eerste natuurherstel voor het verlies aan riet. De infiltratiecapaciteit 

van deze wadi is voldoende om het bemalingswater op te vangen en te infiltreren. Enkel indien deze 

wadi niet zou volstaan voor het bemalingswater, kan er via de langsgrachten ook naar de Dijle 

afgevoerd worden. 

De zettingen ten gevolge van de grondwaterverlaging werden nagekeken. Daarvoor werd de laagste 

grondwaterstand die werd opgemeten in de peilbuizen gebruikt, hier bedraagt deze waarde +2.13 

mTAW. Met een maximale grondwaterverlaging tot +1.54 mTAW (ter hoogte van de riolering), is de 

maximale zetting beperkt tot 1,20 mm; Er zullen milderende maatregelen getroffen worden om de 

bestaande wegenis te vrijwaren van schade door zettingen (scherm/retourbemaling/ andere,…); 

 In te zetten machines 

Momenteel is er nog geen informatie gekend over de in te zetten machines. De uiteindelijke keuze 

omtrent de in te zetten machines behoort tot de vrijheid van de aannemer. Deze dienen echter te 

voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. geluid en dergelijke.  
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 Verkeersafwikkeling tijdens de werken 

De locatie van het projectgebied is voor het gemotoriseerd verkeer bereikbaar vanaf de R6, van waaruit 

dan ook de aan- en afvoer van grond en bouwmaterialen zal gebeuren.   

In overleg met AWV en de verkeerspolitie zal een werforganisatieplan besproken worden. De aannemer 

der werken zal voor de start van de werkzaamheden een definitief signalisatieplan ter goedkeuring 

voorleggen aan de bevoegde diensten.  

 

Figuur 2-13:  Situering aan-en afvoer van grond en bouwmaterialen  
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2.7.2 Exploitatiefase 

 Beheer/onderhoud van de gebouwen 

De winkels blijven in eigendom van de bouwheer en worden verhuurd. Het beheer en onderhoud van 

de kleinhandelszone na opening gebeurt aldus door de bouwheer die daarbij zal worden ondersteund 

door een gespecialiseerde beheerder. 

 Beheer/onderhoud van de weginfrastructuur, parking, groene ruimte 

Het beheer en onderhoud van de site wordt geregeld in een afzonderlijke drie partijen overeenkomst 

die duidelijk de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden afbakent. 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de eigendoms- en beheersafspraken na realisatie van het 

project. 

 

Het gewest staat vanaf de voorlopige oplevering van de werken van het project in voor het beheer en 

het onderhoud van de R6 en het kruispunt op de N16 en de bushaltes. Dit omvat het beheer en 

onderhoud van de openbare infrastructuur. (rood gearceerde zone) 

De Stad Mechelen staat vanaf de voorlopige oplevering van de infrastructuurwerken in voor het beheer 

en het onderhoud van de onroerende goederen die worden overgedragen na realisatie. 

(lichtblauw/donkerblauw  gearceerde zone) 

1. de parallelweg naast de R6: de openbare ruimte van de lokale wegenis, rioolkolken, 

dienstrioleringen, huis- en kolkaansluitingen, alsook van de RWA-afvoer die voor haar rekening zou 

zijn aangelegd. 

2. het verbindingsfietspad naar de Dijle. 

3. het onderhoud (vegen en strooien) van de fietspaden op de hoeken van het kruispunt  met de N16. 

4. het onderhoud van de langsgrachten, de taluds en de groenzones van de parallelweg. 
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De projectontwikkelaar staat in voor het beheer en het onderhoud van de binnengracht van de R6 en 

de N16 daarin inbegrepen de taluds en het onderhoud en beheer van de brug- en tunnelconstructie in 

eigendom van Stad Mechelen. 

Door een gericht beheer van de grasvelden, kan de botanische waarde verhoogd worden. Door 1-2 

keer per jaar te maaien kan een bloemrijke vegetatie in stand gehouden worden. Hierbij het is belangrijk 

om het maaisel af te voeren. Dit biedt kansen aan allerlei insecten, zoals bijen.  

Wat de rietvegetaties betreffen, is het het meest aangewezen om deze te wintermaaien. Het is 

uitermate efficiënt om verruigde rietvegetaties om te zetten in vegetaties gekenmerkt door een goede, 

dichte en vitale rietgroei, met een naargelang de heersende waterstand al dan niet rijkere ondergroei. 

Ook hierbij blijkt het verwijderen van de strooisellaag de belangrijkste factor te zijn. Hoe eutrofer het 

milieu, hoe zorgvuldiger er zal moeten gemaaid worden en vooral hoe langer het maaibeheer zal 

moeten volgehouden worden, eer een verschralend effect op de rietlanden tot uiting zal komen. Hoe 

schraler de situatie, hoe gevarieerder het rietland kan worden met naast riet ook allerlei andere 

moerasplanten zoals Gele lis, Grote kattestaart, etc.  

 Tewerkstelling 

Het aantal tewerkgestelden wordt geraamd op ca 270 personeelsleden. Deze personeelsleden zullen 

nooit allen tegelijk op de site aanwezig zijn, vermits er in shiften wordt gewerkt. 

De openingsuren van de winkels zullen verschillen, afhankelijk van de aard van de handelszaak. De 

supermarkt zal open zijn van 8h00 tot 20h00. Voor de andere handelszaken variëren de openingsuren 

voor de bezoeker tussen 9h00 en 19h30, waarbij de meesten openen om 10h00 en sluiten om 18h30. 

De horecazaak zal geopend zijn van maandag tem zondag van 10u tot 21u.  
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3 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE SITUERING 

3.1 Administratieve voorgeschiedenis 

3.1.1 GRUP “Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen” 

Het gewestelijk RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’ werd definitief vastgesteld door 

de Vlaamse regering op 18 juli 2008. 

  

In dit GRUP wordt een afbakeningslijn voor het regionaal stedelijk gebied Mechelen vastgelegd en 

worden 13 deelgebieden weerhouden waarvoor een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd. Het 

projectgebied behoort tot het deelgebied ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein Mechelen-Noord III en 

IV’ en wordt meer specifiek benoemd als ‘Mechelen-Noord IV’. 

 

 
Figuur 3-1:  Uittreksel overzichtskaart deelgebieden gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied 
Mechelen 

 

In het verordenend grafische plan voor de deelgebieden (zie Figuur 3-2) wordt het projectgebied 

bestemd als zone voor een gemengd regionaal bedrijventerrein.  

 

 
Figuur 3-2: Uittreksel verordenend grafisch plan gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen 
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3.1.2 Plan-MER ‘GRUP Gemengde regionale bedrijventerreinen 
Mechelen-Noord III en IV’4 

Er is inmiddels een gemeentelijk RUP opgemaakt om het deelgebied 4 van het ‘Gemengd Regionaal 

Bedrijventerrein Mechelen Noord III en IV’ van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening 

regionaalstedelijk gebied Mechelen’ gedeeltelijk te herbestemmen. Het betreft het herbestemmen van 

gemengd regionaal bedrijventerrein Mechelen Noord IV naar een bestemming van regionaal 

bedrijventerrein voor kleinhandel die de bouw van een retailpark toelaat.  In het RUP wordt aan de 

buitenzijde van de lus een gebied ingekleurd als zone voor wegenis.   

Het initiatief voor deze herbestemming werd in eerste instantie genomen door Ruimte Vlaanderen. In 

dat kader werd een Plan-MER goedgekeurd in 2015. In dit plan-MER werden de effecten besproken 

van een ontwikkeling van zowel Mechelen-Noord III als Mechelen-Noord IV. 

Aangezien de herorganisatie van de grootschalige detailhandel binnen Mechelen een lokaal karakter 

heeft en gezien de dringendheid tot het voorzien in een alternatief voor de grootschalige detailhandel 

gelegen binnen het geplande woonproject Keerdok-Eandis, kreeg de stad een planologische delegatie 

voor de opmaak van een gemeentelijk RUP ‘Mechelen Noord IV’. Daarnaast stemde de Vlaamse 

Regering in met het voornemen om af te wijken van de voorschriften van het huidige gewestelijke 

ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’.  

Met de opmaak van een gemeentelijk RUP voor Mechelen-Noord IV wenst de stad in deze zone een 

complementair en aanvullend aanbod te creëren ten opzichte van de handelsactiviteiten in de 

binnenstad en tegelijk de ‘poortfunctie’ van de plek op een kwalitatieve en volwaardige manier in te 

vullen. 

3.1.3 Gemeentelijk RUP Mechelen-Noord IV 

Het gemeentelijk RUP ‘Mechelen-Noord IV’ werd definitief vastgesteld op 25 februari 2019. 

In dit RUP wordt de zone binnen de lus van de R6 ingekleurd als regionaal bedrijventerrein voor 

kleinhandel en de zone langs de lus van de R6 als zone voor wegenis (zie Figuur 3-3). Deze nieuwe 

zone voor (grootschalige) kleinhandel wordt ondermeer ingericht om de bestaande handelszaken aan 

het Rode Kruisplein en de Guido Gezellelaan (site ‘Keerdok’) te herlocaliseren. Tussen de N16 en de 

zone voor kleinhandel is een zone bestemd als bufferzone.   

Er werden door de ontwikkelaar Mitiska REIM reeds overeenkomsten afgesloten met deze handelaars 

voor hun herlokalisatie. Met de stad Mechelen werd een handelsvestigingsconvenant afgesloten die 

bepaalt welk type van winkels er zich in het project kunnen vestigen en op welke oppervlakten, ten 

einde concurrentie met de winkels in de binnenstad van Mechelen te vermijden.  

 

 

4 Antea (2015). Plan-MER ‘GRUP Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen-Noord III en IV’ i.o.v. Ruimte Vlaanderen 
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Figuur 3-3: Grafisch plan RUP Mechelen-Noord IV (Igemo, 2019) 
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3.1.4 Vertaling milderende maatregelen van het plan-MER in het RUP Mechelen-Noord IV en het 
ontwerp 

In het plan-MER (Antea, 2015) dat werd opgemaakt voor het GRUP ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen-Noord III en IV’ werden verschillende 

milderende maatregelen voorgesteld. De relevante maatregelen met een doorvertaling in het gemeentelijk RUP Mechelen-Noord IV en het eigenlijke ontwerp 

worden in de onderstaande tabel opgelijst. Er wordt aangegeven hoe de maatregelen doorwerken in het RUP en het ontwerp. 

Milderende maatregel vanuit planMER  Vertaling in RUP  Vertaling in ontwerp  

Mobiliteit  

De mogelijkheid tot autonome kantoren moet verboden 
worden  

 

Art. 2.0.05 
Volgende activiteiten zijn niet toegestaan:  

• groothandel;  
• autonome kantoren;  
• congrescentra.  

Er worden geen kantoren gerealiseerd  

Het programma reduceren tot een niveau dat op geen enkel 
kruispunt de saturatie met meer dan 5% toeneemt  

Art. 2.0.07  
De maximale bruto-vloeroppervlakte van de bebouwing 
bedraagt 27.500 m², exclusief parkeeroppervlakte.  

Uitwerking van aanbod aan collectief vervoer door realisatie 

van nieuwe bushalte op N16 en twee fietsverbindingen.  

Het meest gunstige ontsluitingsconcept verankeren in het 
RUP: een aparte bedieningsweg naar/vanaf de N16 waarop 
zone IV aansluit via een ongelijkgrondse kruising ter hoogte 
van de R6.  

 

Art.2.0.09  
De zone wordt ontsloten voor gemotoriseerd verkeer via een 
nieuwe parallelweg met de R6, ingericht in de zone voor 
wegeninfrastructuur (cfr. art.3.0). De aansluiting van de zone 
met deze parallelweg gebeurt ongelijkgronds, net voor de 
kruising van de R6 met de N16 (cfr. art. 5.1).  
 
Art.3.0 (bestemmingszone)  
Dit gebied is bestemd voor wegeninfrastructuur en 
aanhorigheden.  
 
Art.5.1 (indicatieve en symbolische aanduiding op grafisch 
plan)  
Deze markering geeft aan dat alle werken, handelingen en 
wijzigingen voor de realisatie van de onderliggende 
bestemmingen toegelaten zijn, op voorwaarde dat er een 
hoofdontsluiting tot de projectzone wordt gerealiseerd waarbij 
rekening wordt gehouden met volgende voorwaarden:  
- De hoofdtoegang wordt ingericht en gedimensioneerd in 

functie van een optimale en verkeersveilige 

toegankelijkheid van de zone.  

Uitvoering van de ontsluitingsinfrastructuur binnen het 

projectgebied conform de bepalingen van de Unieke 

Verantwoordingsnota Mechelen-Noord IV (zie bijlage) zoals 

goedgekeurd op de Regionale Mobiliteitscommissie van 6 juli 

2017. 

Aanvullend werd op verzoek van de GECORO ook voor de 

bypass een conflictvrije regeling uitgewerkt door middel van 

een afzonderlijk verkeerslicht op aanvraag.  
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Milderende maatregel vanuit planMER  Vertaling in RUP  Vertaling in ontwerp  

- De hoofdtoegang bevat gescheiden inrichtingen voor 

gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers.  

- Het ‘specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel’ 

(cfr. 2.0) wordt via een ongelijkgrondse kruising met de 

R6 op de parallelweg aangesloten (cfr. art.2.0.09).  

- De hoofdtoegang dient aan te sluiten op de 

ongelijkgrondse kruising met de R6 die in de zone voor 

wegeninfrastructuur (art. 3.0) ter ontsluiting van het 

specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel zal 

worden ingericht.   

Om de veiligheid van de fietsers te garanderen, dient als 
bijkomende voorwaarde opgelegd te worden dat de 
kruisingen van het fietspad tussen Dijle en Vrouwvliet met de 
R6, de nieuwe bedieningsweg, de aansluiting van zones III 
en IV met de bedieningsweg (…) conflictvrij moeten 
gebeuren  

 

Het definitieve ontsluitingsconcept werd uitgewerkt in de 
Unieke Verantwoordingsnota Mechelen-Noord IV (zie 
hoofdstuk 0) en werd goedgekeurd op de Regionale 
Mobiliteitscommissie van 6 juli 2017. De implementatie van het 
goedgekeurd verkeersconcept zal doorwerken op het 
vergunningenniveau. In dit ontsluitingsconcept zijn volgende 
kruisingen voorzien:  

- Kruising fietsontsluiting met R6: tunnel (conflictvrij)  
- Kruising fietsontsluiting met Bypass: gelijkgronds met 

vluchtheuvel  
- De Bypass werd niet voorzien in de lichtenregeling van 

het kruispunt omwille van de verkeersafwikkeling. 
Specifieke lichten voor de oversteek van fietsers en 
voetgangers werden niet noodzakelijk geacht 
aangezien er voldoende zicht is.  

- Kruising fietsontsluiting met Parallelweg: conflictvrij in 
lichtenregeling kruispunt  

- Kruising fietsontsluiting met N16: conflictvrij in 
lichtenregeling kruispunt  

Uitvoering van de ontsluitingsinfrastructuur binnen het 

projectgebied conform de bepalingen van de Unieke 

Verantwoordingsnota Mechelen-Noord IV (zie bijlage) zoals 

goedgekeurd op de Regionale Mobiliteitscommissie van 6 juli 

2017. 

Aanvullend werd op verzoek van de GECORO ook voor de 

bypass een conflictvrije regeling uitgewerkt door middel van 

een afzonderlijk verkeerslicht op aanvraag. 

In het RUP een ongelijkvloerse kruising van de N16 voorzien 
die Zone IV voor voetgangers (en fietsers) met de Holmlei 
aan de overzijde van de N16 verbindt.  

 

Het definitieve ontsluitingsconcept werd uitgewerkt in de 
Unieke Verantwoordingsnota Mechelen-Noord IV (zie 
hoofdstuk 0) en werd goedgekeurd op de Regionale 
Mobiliteitscommissie van 6 juli 2017. De implementatie van het 
goedgekeurd verkeersconcept zal doorwerken op het 
vergunningenniveau.  

De ongelijkvloerse kruising van de N16 wordt vervangen door 

een bovengrondse kruising met lichtenregeling ter hoogte van 

het nieuwe kruispunt. Op deze manier wordt Zone IV 

verbonden met de woonwijk aan de overzijde van de N16 (niet 

specifiek met de Holmlei).  

Uitvoering van de ontsluitingsinfrastructuur binnen het 

projectgebied conform de bepalingen van de Unieke 

Verantwoordingsnota Mechelen-Noord IV (zie bijlage) zoals 

goedgekeurd op de Regionale Mobiliteitscommissie van 6 juli 

2017. 

Aanvullend werd op verzoek van de GECORO ook voor de 

bypass een conflictvrije regeling uitgewerkt door middel van 

een afzonderlijk verkeerslicht op aanvraag. 
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Milderende maatregel vanuit planMER  Vertaling in RUP  Vertaling in ontwerp  

Geluid  

Lsp (specifiek geluid) max. 40 dB(A)  
Duiding van mogelijkheden:  
De inrichting van het bedrijventerrein (niveau GRUP en/of 
projectniveau) kan mee een oplossing bieden, zoals tot de 
mogelijkheden behoren:  
- de bedrijven die avond- en nachtactiviteiten hebben niet 
inplannen langs de woonzijde van het terrein;  
- Beperkingen aan de vestiging van bepaalde types van 
activiteiten;  
- Geluidsproducerende installaties afschermen langs de 
woonzijde van het terrein (zoals afscherming door gebouwen 
en infrastructuren);  
o Werken met een gebouwenbuffer in de noordzijde van 
deelgebied IV  
o Toegangswegen en laad- en loszones niet voorzien langs 
de noordzijde voor deelgebied IV, tenzij afscherming door 
gebouwen en infrastructuren is voorzien.  

Art. 2.1 (indicatieve aanduiding op grafisch plan)  
Het kleinhandelsgebouw wordt ingeplant aan de zuidzijde van 
het plangebied (zijde R6) en niet aan de woonzijde.  
 
Art.2.0.09  
Er wordt maximaal 1 interne toeleveringsweg voorzien voor 
laden- en lossen. Het laad- en losgedeelte wordt gesitueerd 
tussen het kleinhandelsgebouw (cfr. art.2.1) en de zone voor 
wegeninfrastructuur (cfr. art.3.0). De leveringsweg en laad- en 
loszones zijn aan de zuidzijde voorzien en het 
kleinhandelsgebouw vormt een buffer tov de woonzijde  
 

- Er zullen geen avond- en nachtactiviteiten 

plaatsvinden. 

- De toeleveringsweg en het laad- en losgedeelte wordt 

voorzien aan de zuidzijde. Het gebouw vormt een 

buffer t.o.v. de woonzijde. 

Lucht  

Het RUP moet garanderen dat scenario 2 - met een invulling 
van 100% kantoren op de beide deelgebieden - niet mogelijk 
wordt gemaakt.  
 

Art.2.0.05.  
Volgende activiteiten zijn niet toegestaan:  
 
▪ groothandel;  
▪ autonome kantoren;  
▪ congrescentra.  

Er worden geen kantoren gerealiseerd. 

Water  

Het RUP moet garanderen dat alle mogelijke 
waterhuishoudingswerken mogelijk zijn.  
 
Het GRUP moet garanderen dat een waterzuivering op 
eigen terrein mogelijk blijft (zoals bij onvoldoende capaciteit 
in de waterzuiveringsinfrastructuur).  
 
Een invloed op de afvoer en zuiveringsinfrastructuur wordt 
niet uitgesloten wegens de grootteorde van de mogelijke 
ontwikkelingen, het niet zijn ingerekend in de huidige 

Art. 1. 10  
Waterhuishoudingswerken, met inbegrip van waterzuivering, 
zijn toegelaten in alle bestemmingszones, voor zover ze op 
een kwalitatieve wijze worden geïntegreerd in de omgeving.  
 

- Er is enkel huishoudelijk afvalwater dat afkomstig zal 

zijn van de horecazaak en van het sanitair van de 

winkels. Het afvalwater van de winkels wordt op het 

privaat terrein verzameld en daarna via een 

pompstation en persleiding onder de N16 gevoerd. Het 

afvalwater wordt via een collector met gemengd water 

naar de RWZI van Mechelen-Noord gebracht, waar het 

gezuiverd wordt, vooraleer het geloosd wordt.. 
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Milderende maatregel vanuit planMER  Vertaling in RUP  Vertaling in ontwerp  

zoneringsplannen en de reeds maximaal benutte capaciteit 
van de RWZI van Mechelen-Noord in de huidige situatie  
 

- Er wordt voldaan aan de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening betreffende het 

hemelwater (zie §2.6.2). 

Fauna en flora  

Het project binnen het deelgebied IV mag niet leiden tot een 
significante verdroging van het vochtig wilgenstruweel in de 
zone tussen deelgebied IV en de Dijle  
 

Art. 1.07 
Werken, handelingen en wijzigingen in het plangebied  
mogen niet leiden tot significante verdroging van de  
bodem in de omgeving van het plangebied.  
 

Significante verdroging in de omgeving wordt niet verwacht 

(zie discipline grondwater). 

Bodem 

De bermen zijn erosiegevoelig. Effect van/op erosie bij 
verwijderen van vegetatie zou een effect kunnen hebben 
binnen het plangebied 
 
Er komen veelal ondraagkrachtige gronden of bodemlagen 
voor in het onderzoeksgebied. Het potentieel effect van 
zettingen tijdens bemalen/graafwerken moet onderzocht 
worden  

Geen milderende maatregelen vereist op niveau RUP  
 

Het effect van de bemalingen op bodemzettingen werd 

berekend (zie discipline grondwater). 
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3.2 Verdere besluitvorming en procedures 

In het kader van dit project zullen door de initiatiefnemer volgende vergunningen aangevraagd worden 

voor de bouw en exploitatie van winkelpark en bijhorende ontsluiting:  

a. Vergunde toestand:  

• 3 februari 2017: stedenbouwkundige vergunning – terreinaanlegwerken (ontbossen) (2016/0687) 

• 3 december 2018: afwijkingstoelating tot het wijzigen van riet- en zeggenvegetatie binnen de lus 

van de R6 (fase 1)  

• 15 april 2019: Omgevingsvergunning: reliëfwijzigingen terrein binnen de lus van R6/N16. 

• Voor het bouwrijp maken van terrein binnen de lus inclusief de noodzakelijke terreinaanleg 

werken, exotenbestrijding en natuurherstel voor het verlies aan riet werd een afzonderlijke 

omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de stad Mechelen.  Het college van burgemeester 

en schepenen heeft in de zitting van 15 april 2019 de vergunning verleend onder de naleving van 

strikte voorwaarden.  

- Dossier referentie omgevingsloket: OMV_2018100529 

- Dossier referentie gemeente: 20180953_OGV 

 

b. Aangepast project MER (= voorliggend document) 

 

c. Vergunningsaanvragen:  

• Vlaamse lijst:  De realisatie van een nieuw lichtengeregeld kruispunt op N16 

De omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van het nieuwe verkeerslichten geregeld 

kruispunt op de N16.  

 

 
Figuur 3-4: Afbakening vergunning kruispunt N16 om in te dienen bij Ruimte Vlaanderen. 

 

 

• Stad Mechelen:  De realisatie van het winkelpark en haar ontsluitingsinfrastructuur  

Parallel met de omgevingsvergunningsaanvraag voor het kruispunt op de N16 zal de aanvraag 

voor het winkelpark en de ontsluitingsinfrastructuur worden ingediend bij de stad Mechelen.  
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3.3 Juridisch en beleidsmatige randvoorwaarden 

Tabel 3-1. Overzicht juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

 Toelichting Relevant Verwijzing 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Ruimtelijke structuurplannen    

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)  

Mechelen wordt in het RSV geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. Dit omwille van 

de centrale ligging in de Vlaamse stedelijke structuur en de ruimtelijke potentie in de 

ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen. Het beleid in de regionaalstedelijke gebieden is 

gericht op het maximaal benutten van de bestaande en toekomstige stedelijke potenties. 

Ze hebben zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht grote potenties om een belangrijk 

aandeel van de groei inzake woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor 

economische activiteiten op te vangen. 

Dit regionaalstedelijk gebied vormt ook een economisch knooppunt.  

Het RSV selecteert volgende wegen in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied: 

• A1/ E19 als hoofdweg 

• R6 als primaire weg type II vanaf de aansluiting met het op- en afrittencomplex 

nr. 9 tot Berlaarbaan 

• N1 vanaf aansluiting nr. 10 tot R12 

Ja - 

Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) 

Het gewenst ruimteljk beeld voor de hoofdruimte “Antwerpse Fragmenten” wordt 

gebiedsgericht uitgewerkt aan de hand van ontwikkelingsperspectieven voor 

verschillende deelruimten die ertoe behoren.. Het deelgebied ‘Het Mechelse’ bevat het 

regionaalstedelijk gebied Mechelen en zijn omgeving (Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden 

en Willebroek). Het deelgebied wordt gezien als logistiek middelpunt tussen 

verschillende stedelijke en open ruimte gebieden.  

De doelstellingen voor het deelgebied zijn: 

• Creëren van ruimte voor bijkomende stedelijke functies 

• Beschermen van de natuurlijke structuur 

• Realiseren van stedelijke vernieuwing. 

Ja - 
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 Toelichting Relevant Verwijzing 

Het RSPA volgt de bovenlokale selectie van het RSV, aanvullend worden volgende 

wegen op provinciaal niveau geselecteerd: 

• N1 ten noorden van R6 als secundaire weg type III; 

• N14 als secundaire weg type II; 

• N15 als secundaire weg type II. 

Opgemerkt dient te worden dat de N16 richting Mechelen niet werd geselecteerd binnen 

het RSV of het PRSA. 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Mechelen (GRS)  

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Mechelen werd definitief vastgesteld op 3 

juli 2001. Dit structuurplan heeft volgende visie op de verkeers- en vervoersstructuur in 

de omgeving van het projectgebied: 

• R6 als primaire weg op Vlaams niveau 

• N16 als stedelijke invalsweg 

• N1 en N14 als radiale hoofdstraten 

Ja - 

Ruimtelijk ordeningsrecht 

Decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening (Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, en latere wijzigingen) 

Het decreet geeft aan voor welke ingrepen een vergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen nodig is. Voor het plaatsen van vaste constructies geldt de 

vergunningsplicht. Ook voor aanmerkelijke reliëfwijzigingen zoals elke aanvulling, 

ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt, is een 

vergunning nodig. 

Ja Zie 3.2 

Gewestplan 

Het projectgebied behoort tot het gewestplan “Mechelen” ((6/05/1997). Het gebied 

binnen de lus van de R6 en de onmiddellijke omgeving errond is ingekleurd als 

bufferzone.  

De voorschriften voor deze zone vervallen echter, door de opmaak van het gewestelijk 

RUP “Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen” (zie 3.1.5). 

Nee  - 

GRUP “Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen” 
Het gewestelijk RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’ bestaat uit een 

afbakeningsplan en deelplannen. Het projectgebied behoort tot het deelgebied 
Ja  Discipline Mens 
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‘Gemengd regionaal bedrijventerrein Mechelen-Noord III en IV’ en wordt meer bepaald 

benoemd als ‘Mechelen-Noord IV’. In dit GRUP wordt onder andere een uitbreiding van 

de economische functies voorgesteld in de lus van de R6. Hiervoor is een 

herbestemming nodig van de huidige bufferzone (volgens het gewestplan). Het gebied 

wordt bij voorkeur ingevuld als gemengd regionaal bedrijventerrein met 

personeelsextensieve functies. De ontsluiting gebeurt bij voorkeur naar de E19 toe, niet 

naar lokale wegen. 

Ten noorden van het projectgebied wordt eveneens een gebied voor gemengd regionaal 

bedrijventerrein aangeduid: Mechelen-Noord III.  

RUP Mechelen-Noord IV 

 

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied 

Mechelen’ wordt gedeeltelijk herbestemd. Het betreft met name het herbestemmen van 

gemengd regionaal bedrijventerrein Mechelen-Noord IV (in de lus van de R6 ter hoogte 

van de N16) naar een bestemming voor een specifiek regionaal bedrijventerrein voor 

kleinhandel en zone voor weginfrastructuur. Naast de bestemmingswijziging van het 

gebied, bepaalt het RUP ook de regels voor de toekomstige bebouwing, invulling en 

ontsluiting van het gebied. 

Hiertoe werd in eerste instantie het initiatief genomen door Ruimte Vlaanderen en werd 

in dat kader een Plan-MER goedgekeurd in 2015.  In dit plan-MER werden de effecten 

besproken van een ontwikkeling van zowel Mechelen-Noord III als Mechelen-Noord IV. 

In onderling overleg met de stad Mechelen en Ruimte Vlaanderen werd een delegatie 

verleend aan de stad Mechelen om deze bestemmingswijziging verder uit te voeren. 

Het RUP  werd voorlopig vastgesteld op 25 februari 2019. 

Ja  Discipline Mens 

Landschapszorg 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en Besluit van de 

Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het 

Onroerenderfgoeddecreet  

Dit decreet omvat één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en 

dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Het onroerenderfgoeddecreet zet in op 

een holistische benadering van het onroerend erfgoed. Het vervangt de 3 oude 

decreten (monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en 

Nee - 
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landschapsdecreet van 1996) en een wet uit 1931 op het behoud van monumenten en 

landschappen.  

Er liggen geen beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten of beschermde 

monumenten in het onderzoeksgebied.  

Er liggen geen ankerplaatsen/erfgoedlandschappen binnen of nabij het 

onderzoeksgebied 

Vastgesteld onroerend erfgoed 

Vastgesteld onroerend erfgoed is opgenomen in de inventaris én via een juridische 

procedure ‘vastgesteld’. Bij een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of 

beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen, die verschillen naargelang 

de inventaris. Er is een vastgestelde inventaris landschapsatlas, historische parken en 

tuinen, houtige beplanting, archeologische zones en bouwkundig erfgoed.  

In het projectgebied is geen vastgesteld onroerend erfgoed gelegen.  

Nee - 

Landschapsatlas 

In de landschapsatlas worden gebieden aangeduid met een hoge waarde aan gaafheid 

(ankerplaatsen) of grote concentratie aan relicten (relictzones). Deze zones genieten 

geen wettelijke bescherming, maar op termijn worden beheerplannen opgesteld. 

Daarnaast worden ook lijn- en puntrelicten aangeduid. 

Het projectgebied maakt geen deel uit van een ankerplaats of relictzone, noch zijn er 

lijn- en puntrelicten in gelegen. Het dichtstbij gelegen relict van de landschapsatlas is 

de relictzone Zennegat - Battenbroek 

Nee - 

Conventie van Malta (La Valetta, 1992) 

Het Vlaams archeologisch erfgoedbeleid is gebaseerd op de Europese standpunten uit 

het Verdrag van La Valletta en steunt op de zorgplicht, die impliceert dat de eigenaar 

of de gebruiker zijn verantwoordelijkheid moet opnemen om de archeologische 

erfgoedwaarden die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en 

ze voor beschadiging en vernieling te behoeden. 

Er wordt in de eerste plaats gestreefd naar het behoud van de sites in situ. Daar waar 

behoud in situ niet mogelijk is, is het enige mogelijke alternatief een preventief 

archeologisch onderzoek van de bedreigde sites. 

Dit decreet is algemeen van toepassing. 

Ja 

Discipline Landschap, 

bouwkundig erfgoed en 

archeologie 

Natuurbehoud 
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Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

van 21 oktober 1997 

Het standstill-principe en de zorgplicht vormen belangrijke elementen in het 

natuurdecreet. Indien uit de effectbespreking zou blijken dat ten gevolge van de 

uitvoering van het project natuurelementen in de onmiddellijke omgeving kunnen 

vernietigd of ernstig beschadigd worden, moeten maatregelen genomen worden om 

deze vernietiging of beschadiging te voorkomen, te beperken of te herstellen.  

De vermelde principes zijn algemeen van toepassing. 

 

In uitvoering van het decreet Natuurbehoud worden VEN-gebieden, IVON-gebieden, 

SBZ en natuurreservaten vastgesteld  

Ja Discipline Biodiversiteit 

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en 

Ondersteunend Netwerk (IVON) 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk is een samenhangend en georganiseerd geheel, van 

gebieden van de open ruimte waarin een specifiek beleid inzake het natuurbehoud, 

gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijk milieu, de onderlinge 

samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en potentiële 

natuurwaarden wordt gevoerd. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en 

Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). 

Het IVON is een geheel van gebieden waarin de administratieve overheid, binnen haar 

bevoegdheden, zorg draagt voor het behoud van de aanwezige natuurwaarden, 

maatregelen neemt ter bevordering en versterking van die natuurwaarden, alsook 

stimulerende maatregelen neemt ter bevordering van de biologische diversiteit. 

Het projectgebied maakt geen deel uit van het VEN of het IVON.  

 

Ca. 1200m ten westen van het onderzoeksgebied ligt VEN-gebied ‘Samenvloeiing  

Rupel-Dijle-Nete. Het project zal omwille van de afstand geen onvermijdbare en 

onherstelbare schade aan VEN-gebied tot gevolg hebben.  

Nee  - 

Speciale beschermingszones (SBZ) 

Europa wenst een Europees netwerk van gebieden (het zogenaamde Natura2000-

netwerk) te realiseren waar de bescherming van de Europees meest kwetsbare dier- 

en plantensoorten en hun leefgebieden centraal staat. Er werden vogel- en 

habitatrichtlijngebieden afgebakend. 

Er bevindt zich geen habitat- of vogelrichtlijngebied in of in de nabijheid van het 

projectgebied.  

Het meest nabij gelegen NATURA-2000 gebied betreft een zone uit de fortgordel (BE 

2100045) op ca 1800 meter. Op 1600m ten zuiden van het onderzoeksgebied ligt het 

Nee - 
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Habitatrichtlijngebied “Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek 

(BE2300044)”. Het project zal omwille van de afstand geen invloed hebben op de 

natuurlijke kenmerken en IHD’s die voor de habitats en soorten van dit NATURA 2000-

gebied zijn opgesteld. 

Vlaamse en erkende natuurreservaten 

Vlaamse of erkende reservaten zijn terreinen die van belang zijn voor het behoud en 

de ontwikkeling van het natuurlijk milieu. Deze gebieden zijn aangewezen of erkend 

door de Vlaamse regering. 

Er bevindt zich geen Vlaams of erkend natuurreservaat in of in de nabijheid van het 

projectgebied. 

Nee - 

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere 

regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu  

Dit besluit legt de bepalingen vast voor het wijzigen van een vegetatie of van een klein 

landschapselement. Wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen zijn 

verboden of aan voorwaarden verbonden. Dit laatste betekent dat voor de werken een 

natuurvergunning aangevraagd moet worden of dat de werken gemeld moeten worden 

aan het college van burgemeester en schepenen.  

Algemene bepalingen uit het Natuurdecreet, met ondermeer het stand-still beginsel en 

de zorgplicht zijn van toepassing. In het Natuurdecreet zijn tevens bepalingen 

opgenomen rond verboden te wijzigen vegetaties/kleine landschapselementen.  

Ja  Discipline Biodiversiteit  

Bosdecreet van 13 juni 1990 met wijziging 17/07/2002 

Het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen wordt geregeld in het 

bosdecreet, evenals de kappingen, vergunningsvoorwaarden en eventuele 

compensaties.  

Er liggen aaneengesloten bosstructuren en tevens bosfragmenten binnen het 

onderzoeksgebied. Het Bosdecreet (o.a. boscompensatie) is hier van toepassing. 

Elders (buiten bos) dient voor het plaatselijk rooien van bomen een 

stedenbouwkundige- of kapvergunning te worden aangevraagd. Een relevante 

wijziging hierin is dat ontbossingen (al dan niet gefaseerd) van meer dan 3ha 

aaneengesloten bos volledig in natura dienen te worden gecompenseerd.   

Ja  Discipline Biodiversiteit 

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met 

betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer  

Dit besluit is van toepassing op alle inheemse soorten en uitheemse soorten die vallen 

onder toepassingsgebied van de Vogel- en Habitatrichtlijn en het verdrag van Bern, en 

alle andere uitheemse soorten voor zover het gaat over de introductie ervan of 

populatiebeheer. 

Ja  Discipline Biodiversiteit 
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Algemene bepalingen uit het soortenbesluit zijn van toepassing. 

MILIEUHYGIËNE : ALGEMEEN 

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid (DABM) 

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

veiligheidsrapportage’ ingevoegd.  

De milieueffect- en veiligheidsrapportage beoogt, in de besluitvorming over acties die 

aanzienlijke milieueffecten kunnen veroorzaken en/of die een zwaar ongeval teweeg 

kunnen brengen, aan het milieubelang en de veiligheid en de gezondheid van de mens 

een plaats toe te kennen die evenwaardig is aan de sociale, economische en andere 

maatschappelijke belangen. 

Ja Zie §1.2. 

Decreet betreffende de omgevingsvergunning (25/04/2014) 

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar 

uitvoeringsbesluiten vormen samen de basis van het Vlaamse 

omgevingsvergunningenbeleid.  

Bijlage I van VLAREM II legt vast voor welke hinderlijke inrichtingen en activiteiten een 

vergunning vereist is (ingedeelde inrichting of activiteit). 

Ja Zie §3.2. 

Vlaams Reglement Milieuvergunning (VLAREM) 

Voor verscheidene rubrieken (gerelateerd aan aard van activiteiten) wordt aangegeven 

aan welke (algemene en sectorale) voorwaarden moet voldaan worden. Het betreft o.a. 

voorwaarden m.b.t. geluidsverstoring, luchtverontreiniging, waterverontreiniging,…. De 

Vlarem-voorwaarden zijn van toepassing op bestaande en toekomstige ontwikkelingen 

binnen het projectgebied. 

Ja Verschillende disciplines 

Materialendecreet en Vlaams reglement betreffende het 

duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 

(VLAREMA) 

Het Materialendecreet en het VLAREMA leggen een basis voor het beter sluiten van 

de materialenkringlopen in Vlaanderen.  

De bij de werken vrijgekomen materialen/afvalstoffen moeten volgens de bepalingen 

van het decreet en VLAREMA worden verwerkt. 

Ja - 

Geluid 

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 inzake de 

evaluatie en de beheersing van het omgevingsgeluid  

Besluit inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai. (Dit besluit is 

o.a de omzetting van Europese richtlijn). Dit besluit zet de Richtlijn 2002/49/EG van het 

Europese Parlement en de Raad van 25/6/2002 inzake de evaluatie en de beheersing 

van omgevingslawaai om door titel II van het VLAREM aan te passen. 

Ja Discipline Mens 
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Ontwerp KB 1991 

In ontwerp KB tot vaststelling van grenswaarden voor lawaai binnenshuis en 

buitenshuis en van geluidsisolatie richtwaarden en maximale waarden voorgesteld voor 

het LAeq,T van wegverkeer. 

Ja Discipline Mens 

Lucht 

Luchtkwaliteitsplan NO2 

De luchtkwaliteitsdoelstellingen voor NO2 uit richtlijn 2008/50 zijn van kracht sinds 

2010. De richtlijn liet evenwel toe om, mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, 

uitstel te krijgen voor de inwerkingtreding van deze normen. De uitstelaanvraag moest 

vergezeld zijn van een luchtkwaliteitsplan voor NO2. Dat plan bevatte maatregelen om 

zo snel mogelijk de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 te behalen en werd goedgekeurd 

door de Vlaamse Regering op 30 maart 2012. Op basis van deze uitstelaanvraag en 

het goedgekeurde luchtkwaliteitsplan verleende de Europese Commissie België op 6 

juli 2012 uitstel voor de inwerkingtreding van de normen voor NO2 tot 2015 (i.p.v. 2010). 

Ja Discipline Mens 

Luchtbeleidsplan 2030 

De luchtkwaliteitsdoelstelling werd in 2015 nog niet overal gehaald. Aan de hand van 

de kennis uit de acties van het luchtkwaliteitsplan van 2012 enerzijds en nieuwe 

inzichten anderzijds werd een nieuw globaal luchtbeleidsplan voor Vlaanderen 

uitgewerkt met doorkijk naar 2030 en 2050.  

Op 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van Luchtbeleidsplan 2030 

voor een eerste keer goedgekeurd. Dit plan bevat maatregelen om de 

luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van 

luchtverontreinging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Het 

plan is opgesteld in uitvoering van artikel 23 van de Europese richtlijn 2008/50/EG en 

in uitvoering van de Europese richtlijn 2016/2284. 

Het plan focust op de emissies en luchtverontreiniging van SOx, NOx, NH3, NMVOS, 

O3 en fijn stof. In dit plan worden de Vlaamse doelstellingen geformuleerd en 

aangegeven hoe deze zullen gerealiseerd worden. Voor alle relevante antropogene 

bronnen van luchtverontreiniging worden maatregelen voorgesteld: de transportsector, 

verbranding- en procesemissies in de industrie, de gebouwenverwarming in de 

huishoudens en de tertiaire sector, het huishoudelijk gebruik van oplosmiddelhoudende 

producten en de landbouw. 

Ja Discipline Mens 
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Saneringsplan fijn stof 

Sinds 1 januari 2005 zijn luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof van kracht, conform de 

richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG (beide zijn intussen geïntegreerd in richtlijn 

2008/50). Vóór 2005 mochten deze normen, bij wijze van overgangsperiode, binnen 

een bepaalde marge overschreden worden. 

In 2003 werden op verschillende plaatsen in Vlaanderen alsnog overschrijdingen 

vastgesteld. De richtlijnen voorzien dat er voor deze plaatsen een saneringsplan moet 

worden opgesteld. Vlaanderen koos ervoor om dit plan te integreren in een algemener 

plan dat een daling van de fijn stofconcentratie in heel Vlaanderen beoogt. 

Het "Saneringsplan fijn stof voor de zones met overschrijding in 2003 en aanpak fijn 

stofproblematiek in Vlaanderen; plan in uitvoering van de richtlijnen 96/62/EG en 

1999/30/EG" werd op 23 december 2005 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 

Dit Vlaamse stofplan werd verder verfijnd in andere plannen, elk gericht op andere 

regio’s.   

Ja Discipline Mens 

Bodem en Water 

Bodemdecreet (27/10/2006) en uitvoeringsbesluit Vlarebo 

(05/03/1996) 

Het decreet betreffende de bodemsanering moet toelaten in Vlaanderen een efficiënt 

bodemsaneringsbeleid te voeren, waarbij aan OVAM verregaande bevoegdheden 

worden toegekend. Het decreet voorziet in het gebruik van normen voor de beoordeling 

van bodemverontreiniging en in het vaststellen van saneringsdoelstellingen. 

Het uitvoeringsbesluit VLAREBO bevat de bepalingen die van toepassing zijn op 

grondverzet en het (her)gebruik van uitgegraven bodems.  

Voor de realisatie van het project is er een afvoer van gronden voorzien.  

Ten gevolge van calamiteiten door gebruik van machines bij de aanleg kunnen lokaal 

eventueel verontreinigingen ontstaan. Hierop zijn de bepalingen van het 

saneringsdecreet van toepassing, zodat ernstige verontreinigingen steeds verwijderd 

zullen worden. 

Ja Discipline Bodem 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering 

van de watergebieden en de beschermingszones en het 

grondwaterdecreet 

Dit decreet vormt de basis voor zowel de kwalitatieve bescherming van het grondwater 

als voor het grondwatergebruik en voorziet in de afbakening van waterwingebieden en 

beschermingszones rond drinkwaterwinningsgebieden. De waterwingebieden zijn 

zones aangeduid in het gewestplan, waar ten aanzien van de uitvoering van 

handelingen en werken beperkingen kunnen worden opgelegd met het doel de 

waterwinning te beschermen (drinkwater, industriewater, bronwater). 

Nee - 
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In de omgeving van het projectgebied zijn geen waterwingebieden of 

beschermingszones.  

Decreet Integraal Waterbeheer (09/07/2003) en Besluit tot 

vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 

watertoets (20/07/2006) 

Dit decreet regelt het integraal waterbeleid. Enkele van de doelstellingen van dit decreet 

zijn: 

• De bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en 

grondwaterlichamen op zo’n wijze dat uiterlijk tegen 22/12/2015 een goede 

toestand van de watersystemen wordt bereikt; 

• Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat 

overtollig hemelwater bij voorkeur op een vertraagde wijze via het 

oppervlaktewaternet wordt afgevoerd en dat verdroging wordt voorkomen; 

Een van de instrumenten om deze doelstellingen te bereiken is de ‘watertoets’, waarin 

moet nagegaan worden of een plan of activiteit een schadelijk effect heeft op 

watersystemen. De vergunningverlenende overheid legt alle voorwaarden op in de 

vergunning die ze in het licht van de kenmerken van het watersysteem en de aard en 

omvang van de vergunningsplichtige activiteit, gepast acht om het schadelijke effect te 

voorkomen of te beperken of legt herstel- of compensatiemaatregelen op. Als dit niet 

mogelijk is, moet de vergunning worden geweigerd. 

Het uitvoeringsbesluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een 

vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. 

Ja Discipline Water 

Wet op de bescherming van  

oppervlaktewateren 

Regelt de bescherming van oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net en 

de territoriale zee tegen verontreiniging en legt de kwaliteitsdoelstellingen vast voor alle 

oppervlaktewateren. Ca. 150m ten zuiden van het projectgebied loopt de Dijle (cat. 0 

bevaarbaar). De ‘Ingebuisde Holmloop’ (niet geklasseerd) loopt ingebuisd over het 

projectgebied. Het betreft hier geen waterloop maar een overstortleiding van het 

gemengd riolerinssysteem Mechelen-Noord in eigendom en beheer van Aquafin.  

Ja Discipline Water 
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Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor 

hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen 

(05/07/2013) 

Volgende bepalingen zijn vastgelegd in de gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen: 

• Elke constructie of verharding groter dan 40 m² zal aan de verordening 

moeten voldoen.  

• Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100 m² zullen 

een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien.  

• De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten 

beschikken.  

• Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.  

• Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve 

infiltratievoorzieningen verplicht worden.  

Het project valt onder de bepalingen van de gewestelijke hemelwaterverordening. 

Ja Discipline Water 

Sigmaplan Dijlemonding 

Het uitgangspunt van het Sigmaplan is Vlaanderen beter beschermen tegen 

overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren (zoals de Dijle). Het projectgebied 

behoort niet tot het Sigmaplan en is ook niet voorzien als een toekomstig gecontroleerd 

overstromingsgebied. 

Ja  Discipline Water 

MOBILITEITSPLANNEN 

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen (2013) 

Het Mobiliteitsplan is de leidraad voor toekomstige mobiliteitsbeslissingen in 

Vlaanderen. In dit Mobiliteitsplan worden 5 ‘strategische doelen’ geformuleerd die 

betrekking hebben op bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, leefbaarheid en 

milieu- en natuurvriendelijkheid. Om deze 5 doelen concreet te verwezenlijken, 

definieert het plan 4 ‘operationele doelstellingen’. 

- Een samenhangend en robuust vervoersnetwerk  

- Gebruiksvriendelijk, kwalitatief en comfortabele 

- Efficiënt en veilig  

- Milieuvriendelijk en energie-efficiënt  

Ja Mobiliteit  

Mobiliteitsplan Mechelen  
In het mobiliteitsplan worden een aantal concepten uitgewerkt als eerste aanzet voor het 

verbeteren van de knoop ‘Mechelen-Noord’ (ook ‘superknoop’ genaamd).  
Ja Discipline mobiliteit  
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• Een eerste concept gaat grotendeels uit van de bestaande wegstructuur in de 

corridor E19 – Uilmolenweg tussen Mechelen-Zuid en –Noord. Hierbij wordt 

voorgesteld om de Uilmolenweg verder uit te bouwen als westelijke tangent met 

optimalisatie en beveiliging van kruispunten en wegvakken. 

• In een tweede concept wordt een tangentstructuur voorgesteld binnen de 

bestaande zate van de E19. Hierbij wordt een parallelstructuur gerealiseerd op 

de bestaande rijbanen van E19 (cf. concept E17 – Sint Niklaas). Op deze 

parallelstructuur takken een aantal op- en afritten aan die de verschillende 

zones van Mechelen ontsluiten. De E19 zelf wordt verplaatst naar de 

middenzone zonder verdere aansluitingen naar op- en afritten.  

Relevante acties voor het retailpark die opgenomen worden in het mobiliteitsplan zijn: 

- “Snelbus 508 en buslijn 6 en 9 krijgen haltes op de N16 ter hoogte van de Holmlei 

en de Elektriciteitsstraat. Ter hoogte van de Holmlei wordt een fiets en 

voetgangerstunnel voorzien die aansluiting geeft op de bushalte. Via de fiets- en 

voetgangerstunnel wordt ook het toekomstige retailpark en landschapspark langs 

de Dijle bereikt. De overgedimensioneerde pleinruimte voor het buurthuis Albatros 

wordt geïntegreerd in een transparante fiets- en voetgangerstunnel onder de N16.” 

- “De site van de retail biedt de mogelijkheid om in een parkeergebouw een P+R uit 

te bouwen. Via een nieuwe pendeldienst of hoogwaardige openbaar 

vervoersverbinding zou  de P+R aan het retailpark en de stad verbonden kunnen 

worden.” 

- “Het complex N16-R6-E19 wordt vereenvoudigd en compacter aangesloten. 

Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de realisatie van de geplande bedrijvigheid en 

retail. Doordat de lus van de R6 wegvalt, wordt het te ontwikkelen gebied geen 

geïsoleerd eiland maar sluit het beter aan bij de bebouwde kern van de Oude 

Antwerpsebaan. Er zou dan een knip voorzien kunnen worden voor het 

gemotoriseerd verkeer in de Oude Antwerpsebaan ter hoogte van de slachthuissite 

om toekomstig sluipverkeer tegen te gaan. “ 

Unieke verantwoordingsnota Mechelen-Noord IV 
Voor de voorliggende inrichting van ontsluitingsinfrastructuur van de winkelzone naar 

een gewestweg zal een samenwerkingsovereenkomst VII worden afgesloten. Door 
Ja Discipline Mobiliteit 
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middel van deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de partijen (het Vlaams 

gewest, de lokale overheid en de beheerder/projectontwikkelaar) zich ertoe de 

gewestweg herin te richten om een veilige aansluiting te verzekeren van de 

ontsluitingsinfrastructuur voor de winkelzone. Doel van de unieke verantwoordingsnota 

is het beschrijven van de mobiliteitseffecten van de voorziene ontwikkeling en het 

bedenken van een aantal ontsluitingsconcepten om uiteindelijk tot een definitief voorstel 

te komen. Het definitieve voorstel werd mee opgenomen in het project.  

Bovenlokaal fietsroutenetwerk 

Beide oevers van de Dijle zijn aangeduid als alternatieve functionele fietsroute. Deze 

fietsinfrastructuur is ingericht conform de richtlijnen uit het fietsvademecum.  

Ten noorden van het project, langs de Vrouwvliet, loopt een functionele route, eveneens 

ingericht volgens de richtlijnen van het vademecum. De missing link tussen de fietsroute 

langs de Dijle en de route langs Vrouwvliet is eveneens opgenomen in het bovenlokale 

fietsnetwerk en werd recent ingericht. Deze link ligt ten noorden van het projectgebied 

en loopt langs de R6. De N16 wordt ongelijkgronds gekruist. 

Ja Discipline Mobiliteit 

Klimaat    

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2030 

In het klimaatbeleidsplan worden de krijtlijnen uitgezet voor het klimaatbeleid in de 

periode 2021-2030. Het plan legt, in lijn met de door de EU voor België opgelegde 

doelstelling, het objectief vast om de broeikasgasemissies in Vlaanderen tegen 2030 met 

35% te reduceren ten opzichte van 2005. Per sector wordt de vereiste inspanning in 

kaart gebracht en waar nodig wordt de broeikasgasdoelstelling omgezet in 

subdoelstellingen. Daarnaast bevat het plan ook de voornaamste maatregelen die nodig 

zijn om deze doelstelling te behalen en Vlaanderen op weg te zetten naar een 

koolstofarme toekomst. 

Ja Hoofdstuk Klimaat 
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4 ALTERNATIEVEN 

Het onderzoek naar redelijke alternatieven of varianten, is vereist in een project-m.e.r. procedure. De 

milieubeoordeling van het voorgenomen project omvat de beoordeling van deze redelijke alternatieven 

of varianten . Het betreft alternatieven die realistisch en uitvoerbaar zijn, met name deze die een 

oplossend vermogen hebben. Het zijn deze alternatieven die rekening houden met het doel en de 

geografische werkingssfeer, onder meer in functie van de mogelijke milieueffecten van het 

voorgenomen project. 

4.1 Nulalternatief en referentiesituatie 

Het nulalternatief omschrijft de ontwikkeling die volgt, wanneer noch het voorgenomen project noch 

enig alternatief ervoor wordt uitgevoerd en het lopende beleid wordt verder gezet. Het nulalternatief is 

bijgevolg de toestand en de evolutie van het studiegebied, indien het project geen doorgang vindt. Het 

nulalternatief voldoet echter niet aan de doelstellingen van het project en wordt om die reden niet als 

een redelijk alternatief beschouwd.  Een beoordeling van het nulalternatief s.s. gebeurt dus als dusdanig 

niet in voorliggend milieueffectenrapport.  

De referentiesituatie, is de toestand van het milieu die als vergelijkingsbasis dient voor het beschrijven 

en beoordelen van de impact van het project. De referentiesituatie is dus de toestand van de omgeving 

in het referentiejaar in afwezigheid van het project. Welke referentiesituatie beschouwd wordt per 

discipline, staat verder beschreven in hoofdstuk 6.2.1.  

4.2 Basisalternatief 

Het basisalternatief is de uitvoering van het project zoals beschreven in §2.3 en zoals beschreven in 

de vergunningsaanvraag waarbij dit MER wordt gevoegd. 

4.3 Locatiealternatieven 

Een locatiealternatief is een alternatief dat erin bestaat het plan of project (of delen ervan) te realiseren 

op een andere locatie dan die voorzien in het basisalternatief. Deze nieuwe zone voor (grootschalige) 

kleinhandel wordt ondermeer ingericht om de bestaande handelszaken aan het Rode Kruisplein en de 

Guido Gezellelaan (site ‘Keerdok’) te herlocaliseren. Hiervoor werd het RUP ‘Mechelen-Noord IV’ 

definitief vastgesteld op 25 februari 2019. Bijgevolg worden er geen locatiealternatieven onderzocht.  

4.4 Uitvoeringsalternatieven 

Een uitvoeringsalternatief is een alternatief dat slechts van het basisalternatief verschilt door de manier 

waarop het wordt uitgevoerd.  

In het kader van het project, wordt de ‘ingebuisde Holmloop’ omgelegd rond de winkelzone. De 

‘ingebuisde Holmloop’ is geen gecategoriseerde waterloop maar een overstortleiding en bufferleiding 

verbonden met het rioleringssysteem van Mechelen Noord. Op deze leiding is gemengd water (DWA 

en RWA) aangesloten. Deze ‘ingebuisde Holmloop’ is niet dezelfde als de echte Holmloop maar wordt 

door verschillende partijen zo genoemd. Het openleggen van deze leiding, zoals voorgesteld in het 

advies van VMM, is bijgevolg niet wenselijk, vermits het verontreinigd water transporteert. Dit water zou 

in een open bekken of gracht veel geurhinder veroorzaken. Meer informatie betreffende deze leiding 

wordt gegeven in de Watertoets in Bijlage 4. 

Er worden geen uitvoeringsalternatieven in dit MER onderzocht.  

4.5 Inrichtingsalternatieven 

Een inrichtingsalternatief is een alternatief dat erin bestaat binnen eenzelfde plan- of projectgebied een 

andere (ruimtelijke) configuratie van dezelfde bouwstenen te voorzien.  

Er werden inrichtingsalternatieven onderzocht, in het bilateraal ontwerpoverleg met stad Mechelen. 
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Het project kwam tot stand in samenwerking en door overleg met alle belanghebbende gespreid over 

een periode van vier jaar. De inrichtingsalternatieven naar mobiliteit werden binnen de 

mobiliteitsprocedure doorlopen en gevalideerd binnen deze procedure. De inrichtingsalternatieven voor 

het winkelpark werden besproken met de stad Mechelen, voorgelegd aan de GECORO en de 

bouwcommissie van stad Mechelen en de stedenbouwkundige voorschriften werden vastgelegd in het 

RUP Mechelen Noord IV. Getuige hiervan zijn de verschillende bilaterale overlegmomenten en de 

formele procedures die in het verleden (2015-2019) werden doorlopen.  

De ambities werden vertaald in een ontwerp dat ook verzoenbaar is met de economische en 

commerciële activiteit.  

Wat betreft de parkeergelegenheid werden verschillende inrichtingsalternatieven onderzocht, er werd 

gekozen voor een semi-ondergrondse en bovengrondse parking. Een eerste masterplan bevatte geen 

ondergrondse parking omdat dit op de projectlocatie (zeer waterrijk en met fluctuerende 

grondwaterstanden) niet evident bleek. Na verder onderzoek werd het plan op dit punt geoptimaliseerd 

en werd er een ondergrondse parking in het ontwerp gebracht om de doelstelling van groenratio en 

beeldkwaliteit te kunnen realiseren. Parkeren op het dak was niet wenselijk naar beeldkwaliteit, het 

realiseren van een groendak en het plaatse van zonnepanelen wel. Het grondverzet optimaliseren door 

meer grond te gaan uitgraven voor een ondergrondse parking heeft op deze site naar 

grondmechanische karakteristieken weinig meerwaarde en zou mogelijks resulteren in nog meer 

afvoer.  
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5 INGREEP-EFFECTRELATIES EN SCOPING 

5.1 Ingreep-effectmatrix 

Tabel 5-1 geeft een overzicht van de verschillende projectingrepen en de milieudisciplines waarin 

potentieel effecten kunnen verwacht worden. Hierbij wordt benadrukt dat alle theoretisch potentiële 

effecten worden opgesomd. Of deze effecten effectief verwacht worden in het kader van voorliggend 

project, wordt hierna binnen de effectbespreking van de betreffende disciplines bekeken.  
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Tabel 5-1. Overzicht potentiële effecten in de aanleg- en exploitatiefase 

Ingreep Mobiliteit  Bodem Water Biodiversiteit Lucht Geluid Mens 

Landschap, 
bouwkundig 

erfgoed & 
archeologie 

Aanlegfase         

Graaf- en grondwerken x x x x x x x x 

Sloop en constructie x  x x x x x x 

Aan- en afvoer van grond, 

materialen 

x x  x x x x  

Exploitatiefase         

Aanwezigheid gebouw  x x x   x x 

Verkeer bezoekers en 

werknemers 
x   x x x x  

Verlichting terrein en gebouw    x   x  

Verwarming en koeling 

gebouw 
   x x x x  
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5.2 Bepaling van de te beschouwen effectgroepen 

Om de effecten af te bakenen en te karakteriseren wordt een scoping of afbakening uitgevoerd en wordt 

voor de relevante MER-disciplines aangegeven wat mogelijk te verwachten effecten zijn in de 

verschillende fasen van het project.  

Bij de bepaling van de te verwachten effecten worden de mogelijke ingrepen in beschouwing genomen 

die aanleiding kunnen geven tot effecten. Hierbij wordt er gefocust op effecten die mogelijk aanzienlijk 

zijn, en die dus in het MER zullen besproken worden. Er werd voor dit project reeds een verzoek tot 

een ontheffing van de m.e.r.-plicht opgemaakt en ingediend (PR2577 19/10/2018). Hierin werd reeds 

een scoping en beoordeling van de effecten gegeven. Op basis van de verleende adviezen oordeelde 

Team Mer dat de ontheffingsaanvraag onvoldoende aantoont dat er geen aanzienlijk negatieve effecten 

te verwachten zijn (zie ontheffingsbeslissing 22/02/2019 in Bijlage 5). Dit is het geval voor volgende 

disciplines : 

• mens - mobiliteit; 

• lucht5; 

• mens – gezondheid.  

Voor deze sleuteldisciplines wordt een verdere uitwerking in het project-MER opgenomen, rekening 

houdend met het scopingsadvies.  

Voor de discipline biodiversiteit dient er in mindere mate via een meer gedetailleerd onderzoek 

aangetoond worden dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn. Bijgevolg wordt deze discipline 

ook beschouwd als sleuteldiscipline en wordt dit verder uitgewerkt in het project-MER. Bij de verdere 

uitwerking wordt rekening gehouden met het scopingsadvies.  

Voor de disciplines  

• bodem; 

• water (grondwater en oppervlaktewater); 

• mens – ruimtelijke aspecten; 

• geluid; 

• landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. 

oordeelde Team Mer dat de ontheffingsaanvraag voldoende informatie bevatte. Deze disciplines 

worden beschouwd als nevendisciplines. De effecten van het project op deze disciplines werden reeds 

voldoende besproken in de MER-ontheffing, een verdere uitwerking van deze disciplines zou geen 

nieuwe inzichten opleveren. In de MER-ontheffing werd besloten dat er ten gevolge van het project 

geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn t.a.v. deze disciplines.   

Op basis van de reeds beschikbare informatie kan er beoordeeld worden dat de effecten niet aanzienlijk 

zullen zijn, en deze dus niet als een discipline dienen uitgewerkt worden in het MER, ze worden 

besproken in de paragraaf “nevendisciplines”, en worden aangevuld met de nodige verduidelijkingen 

i.f.v. het scopingsadvies.  

De nevendisciplines worden aangevuld met volgende nevendiscipline : 

• klimaat. 

Deze nevendiscipline werd nog niet behandeld in de MER-ontheffing, maar wordt in voorliggend project-

MER  toegevoegd als nevendiscipline. Er wordt een beperkte kwalitatieve bespreking gegeven door de 

MER-coördinator. 

Tabel 5-2 geeft een samenvattend overzicht van de relevante te onderzoeken effectgroepen.  

 

5 In de MER-ontheffing werden “lucht” en “geluid” beschreven onder het hoofdstuk “mens”. In het MER worden deze afzonderlijk 

behandeld, en werd het hoofdstuk “mens” onderverdeeld in “mens-gezondheid” en “mens-ruimtelijke aspecten. 
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Tabel 5-2. Overzicht scoping 

Discipline Aanlegfase Exploitatiefase 

Mens - Mobiliteit •  

• Functioneren 
verkeerssysteem – 
Autoverkeer, aspect 
doorstroming  

• Functioneren 
verkeerssysteem – 
Autoverkeer, aspect 
functioneren kruispunten   

• duurzame verplaatsingen 
(openbaar vervoer, fiets, …) 

Lucht 
• wijziging 

luchtkwaliteit 
(kwalitatief) 

• wijziging luchtkwaliteit 

Mens - Gezondheid 
 • effecten als gevolg van 

blootstelling aan 
chemische stressoren 

Biodiversiteit 

• rustverstoring 

• biotoopverlies 

• biotoopwijziging 
door verdroging of 
vernatting 

• versnippering/ontsnippering 
en barrièrewerking 

• rustverstoring door geluid 
en licht 

• verzuring en vermesting 
van biotopen 

• biotoopwijziging door 
verdroging of vernatting 

• impact op fauna 

• cumulatieve effecten met 
biotoopverlies (ontbossing) 

Nevendisciplines   

Bodem 

 

• Verandering 
bodemprofiel 

• Bodemverdichting 

• Bodemstabiliteit en 
zettingen 

• Bodemerosie 

• Bodemkwaliteit  

 

• Bijkomende 
verhardingen en 
gebouwen 

• Bodemkwaliteit  
 

Water  

• wijziging ondiepe 
waterhuishouding 

• wijziging 
grondwaterkwaliteit 

• wijziging infiltratie- en 
afvoerkarakteristieken 

• wijziging ondiepe 
grondwaterhuishouding  

• wijziging grondwaterkwaliteit 

• wijziging structuurkwaliteit 

• wijziging 
oppervlaktewaterkwaliteit  

Geluid 

• wijziging 
akoestisch klimaat 

• wijziging akoestisch klimaat 
t.g.v. verkeer 

• wijziging akoestisch klimaat 
t.g.v. exploitatie retailpark 
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Discipline Aanlegfase Exploitatiefase 

Landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie 

 

• Verstoring van 
landschappelijke 
relicten en erfgoed  

• Wijziging van 
landschapsvisuele 
impact  

• Wijziging van 
landschapsvisuele 
impact  

 

Mens – ruimtelijke aspecten Geen effecten • Wijziging gebruikswaarde 

• Veiligheid 

Klimaat 

Geen effecten • Wijziging 
broeikasgasemissies 

• Wijziging 
overstromingsregime 
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6 MILIEUONDERZOEK PER DISCIPLINE 

6.1 Algemene methodologie 

Binnen elke discipline wordt voor de effectbeoordeling een 7-delige schaal gebruikt. Voor de 
verschillende significantiekaders, wordt naar de uitwerking van de disciplines zelf verwezen. Bij de 
bepaling van het significantieniveau per effectgroep wordt rekening gehouden met volgende criteria: 
duur van het effect (tijdelijk of permanent), grootte en omvang van het effect, kwetsbaarheid en/of 
zeldzaamheid (van gronden, oppervlaktewateren, soorten, habitats, bouwkundig erfgoed, 
landschappen, bevolkingsgroepen) en de mate waarin aan kwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan. 

De 7-delige schaal die in elke discipline gehanteerd zal worden, is de volgende: 

• aanzienlijk negatief effect (permanent negatief effect dat groot in omvang is): - - - 

• negatief effect (permanent negatief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk negatief effect dat 

groot in omvang is): - - 

• beperkt negatief effect (tijdelijk negatief effect dat klein in omvang is): - 

• verwaarloosbaar of geen effect:  0 

• beperkt positief effect (tijdelijk positief effect dat klein in omvang is): + 

• positief effect (permanent positief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk positief effect dat 

groot in omvang is): + + 

• aanzienlijk positief effect (permanent positief effect dat groot in omvang is): + + + 

 

6.2 Te beoordelen scenario’s 

6.2.1 Referentiesituatie 

De referentiesituatie wordt gedefinieerd als ‘de toestand van het studiegebied waarnaar gerefereerd 

wordt in functie van de effectvoorspelling’. Het betreft de huidige situatie van het studiegebied en van 

de leefgemeenschap, vooral voor de aspecten water- en bodemkwaliteit en de geluidstoestand, maar 

ook de aanwezigheid van omwonenden en van natuurwaarden in het studiegebied.  

Het referentiejaar in dit MER is 2025 (dit is het modeljaar gebruikt in de discipline Mobiliteit). 

Binnen de discipline Lucht wordt m.b.t. de referentiesituatie in functie van effectvoorspelling gerekend 

met emissiefactoren 2020 en verkeerscijfers 2025 (standaardmethodologie voor projecten die voorzien 

worden in de periode 2020-2024). De berekende te verwachten luchtkwaliteit in 2020-2025 wordt hierbij 

gemodelleerd en beoordeeld. Voor de volledigheid wordt ook de huidige luchtkwaliteit op basis van de 

meest recente gegevens (2017) beschreven. Deze vormen echter niet de vergelijkingsbasis voor de 

effectbeoordeling van voorliggend project.   

Voor mobiliteit zijn de nieuwe tellingen 2019 in lijn met de cijfergegevens uit het model. Er worden lokale 

verschillen vastgesteld o.a. een verhoging van de intensiteiten op de N16 vrijdagavond richting E19. 

Het verschil in intensiteit op R6 is verklaarbaar, gelet op de infrastructuuraanpassingen op de ringweg, 

die de doorstroming verbeteren. (nieuw gerealiseerde fly-over). We kunnen besluiten dat 

referentiesituatie uit het model in lijn is met de meest recente tellingen 2019. En dat deze cijfers 

representatief zijn. Het referentiejaar 2025 is nadeliger dan 2020 omdat in dit model veel meer 

ontwikkelingen zijn meegenomen. De cijfers van het model 2025 zijn representatiever en nadeliger 

(worstcase) ten opzichte van 2020. 

6.2.2 Geplande situatie 

De geplande situatie is de toestand van het studiegebied na realisatie van de geplande wijzigingen, 

zonder rekening te houden met eventuele milderende maatregelen. De geplande wijzigingen zijn de 

ontwikkeling van het retailpark, inclusief de aanleg van de nieuwe wegenis (zie projectbeschrijving in 

§2). 
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De geplande situatie wordt bekomen door de effecten in de referentiesituatie (zie hierboven) te 

verhogen/verlagen met de verwachte impact van de geplande wijzigingen. 

6.2.3 Ontwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario’s beschrijven de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening 

houdend met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie onder invloed van plannen en 

beleidsopties. Deze scenario's dienen beschreven te worden ter aanvulling van de referentiesituatie, 

indien er redenen zijn om aan te nemen dat deze toestand in de toekomst ingrijpend kan veranderen. 

Deze veranderingen kunnen onder impuls geschieden van zowel de autonome ontwikkeling als door 

de mens gestuurde ontwikkelingen. 

Er wordt niet verwacht dat het studiegebied in de nabije toekomst relevante wijzigingen zal ondergaan 

als gevolg van autonome of gestuurde ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op de 

effectbeschrijving en –beoordeling in dit MER. 

De effecten van de ontwikkeling van zowel Mechelen-Noord III als Mechelen-Noord IV werden in het 

plan-MER onderzocht en besproken. In de discipline mobiliteit van het project-MER werd het 

ontwikkelingsscenario Mechelen Noord III meegenomen. Voor de andere disciplines is dit 

ontwikkelingsscenario niet relevant. 
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6.3 Mobiliteit 

6.3.1 Afbakening van het studiegebied 

Binnen het GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’ heeft het gebied Mechelen-Noord 

IV (gelegen in de lus van de R6) de bestemming gekregen van gemengd regionaal bedrijventerrein.  

Aangezien de herorganisatie van de grootschalige detailhandel binnen Mechelen een lokaal karakter 

heeft en gezien de dringendheid tot het voorzien in een alternatief voor de grootschalige detailhandel 

gelegen binnen het geplande woonproject Keerdok-Eandis, kreeg de stad een planologische delegatie 

voor de opmaak van een gemeentelijk RUP ‘Mechelen Noord IV’. Daarnaast stemde de Vlaamse 

Regering in met het voornemen om af te wijken van de voorschriften van het huidige gewestelijke 

ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’.  

Met de opmaak van een gemeentelijk RUP voor Mechelen-Noord IV wenst de stad in deze zone een 

complementair en aanvullend aanbod te creëren ten opzichte van de handelsactiviteiten in de 

binnenstad en tegelijk de ‘poortfunctie’ van de plek op een kwalitatieve en volwaardige manier in te 

vullen. 

Het RUP ‘Mechelen Noord IV’ werd opgemaakt waarbij de bestemming “gemengd regionaal 

bedrijventerrein” werd aangepast naar “grootschalige kleinhandelsbedrijven” voor realisatie van een 

retailpark met 27.500 m² bruto winkelvloeroppervlakte.  

Dit RUP ‘Mechelen-Noord IV’ werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Mechelen op 25 

februari 2019.   

Mitiska REIM NV (via projectvennootschap Alouette NV) is eigenaar van het grootste deel van de 

gronden van het gebied Mechelen-Noord IV en wil de ontwikkeling van het retailpark realiseren. 

De mobiliteitseffecten van de ontwikkeling worden nagegaan op het omliggende wegennet, meer 

bepaald voor de R6, de N16, de N1 Oscar van Kesbeeckstraat en de R12 aangezien verwacht wordt 

dat het autoverkeer van en naar de ontwikkeling deze assen zal gebruiken (zie 6.3.5.2).   

 

 

Figuur 6-1: luchtfoto ligging gebied Mechelen Noord IV 
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6.3.2 Methodologie 

 Beschrijving referentiesituatie 

De beschrijving van de referentiesituatie omvat de beschrijving van de huidige toestand (2019). Hierin 

worden de weginfrastructuur en de bestaande netwerken (fietsnetwerk openbaar vervoer, 

wegencategorisering,…) beschreven. Daarnaast worden ook de huidige (2019) verkeersintensiteiten 

weergegeven. De verkeersdoorstroming en de verkeersafwikkeling op de kruispunten worden berekend 

voor de huidige situatie (2019).  

Daarnaast wordt ook de toekomstige verkeerssituatie besproken (BAU 2025). Hiervoor wordt 

gesteund op dezelfde gegevens uit het Plan-MER voor het RUP Keerdok en site Eandis, namelijk het 

provinciaal verkeersmodel 3.7.1, BAU 2025. Door te werken met modelgegevens kan inzicht verworven 

worden in de te verwachten intensiteiten, rekening houdend met geplande ontwikkelingen en geplande 

infrastructuren. 

Het milieueffectrapport RUP Keerdok en site Eandis werd goedgekeurd op 13 februari 2017. (Ref: 

PLMER-211-GK). In het RUP worden de volledige site Keerdok en het oostelijke deel van de site Eandis 

herbestemd van respectievelijk zone voor KMO en bedrijven en gebied voor milieubelastende industrie 

(gebiedscategorie bedrijvigheid) naar gebied voor stedelijke ontwikkeling (gebiedscategorie wonen). 

Dit betekent dat hier verschillende functies mogelijk zijn (m.n. wonen, openbare groene en verharde 

ruimte, kleinhandel voor dagelijkse aankopen, horeca, openbare en private nutsvoorzieningen en 

diensten, gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen) 

zodat een mix aan stedelijke functies kan ontstaan.   

Het westelijk deel van de site Eandis zal herbestemd worden van gebied voor milieubelastende 

industrie (gebiedscategorie bedrijvigheid) naar specifiek regionaal bedrijventerrein (gebiedscategorie 

bedrijvigheid). De beoogde functies zijn productie van energie, kantoren, onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten. De bestaande activiteiten (o.a. Eandis) worden ruimtelijk geherstructureerd, 

maar blijven behouden.  

 Effectvoorspelling en -beoordeling 

1. Verkeersgeneratie  

In eerste instantie wordt de verkeersgeneratie van de ontwikkeling berekend aan de hand van hand het 

RL-boek Mober 2018.  

In lijn met het MER RL-boek Mens-mobiliteit wordt de effectgroep ‘Verkeersgeneratie’ standaard niet 

beoordeeld in het MER omdat de mate waarin een project nieuwe verplaatsingen genereert op zich 

geen voorwerp is van de vraagstelling van het MER. Hier zal het wel aangewezen zijn het aspect 

‘verdeling over de modi’ specifiek te bespreken en te beoordelen in relatie met algemene 

beleidsdoelstellingen en/of gebruikelijk haalbare aandelen van bepaalde modi (zie verder). 

2. Autoverkeer – doorstroming wegsegmenten 

Voor het beoordelen van de doorstroming op verschillende segmenten in de directe omgeving van het 

projectgebied wordt gebruik gemaakt van de avondspits op donderdagavond aangezien dit de zwaarst 

belaste verkeerssituatie voor het omliggende wegennet geeft en kan beschouwd worden als worst case. 

De I/C verhouding, ook wel de verzadigingsgraad genoemd, geeft de verhouding weer tussen de te 

verwachten intensiteiten (in pae per uur) en de capaciteit op een bepaald wegvak. Voor de beoordeling 

wordt enerzijds gekeken in welke mate de intensiteiten evolueren ten aanzien van de referentiesituatie. 

Tegelijk wordt gekeken of er een bepaalde grenswaarde wordt overschreden. Indien de I/C-verhouding 

kleiner is dan 80% wordt een vlotte doorstroming verwacht. Verder wordt een I/C verhouding boven de 

90% als problematisch beschouwd. Er kan nu reeds opgemerkt worden dat deze indicator vooral 

belangrijk is voor hoog gecategoriseerde verkeerswegen, zoals snelwegen en primaire wegen. In 

stedelijke gebieden is vooral het functioneren van kruispunten verantwoordelijk voor de doorstroming. 

Hoewel de doorstroming op de kruispunten relevanter is, wordt dit aspect toch besproken om een beeld 
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te krijgen van de stromen op de N16. Het significantiekader opgenomen in onderstaande tabel is 

overgenomen uit het Richtlijnenboek MER “Mens-mobiliteit”6. 

Tabel 6-1: Beoordeling grenswaarden I/C verhouding 

  
Toename verkeersintensiteiten 

(in pae) 

Status 

quo 

Afname verkeersintensiteiten (in 

pae) 

  >50% 20-50% 10-20% 5-10% <5% 5-10% 10-20% 20-50% >50% 

I/
C

-v
e

rh
o

u
d

in
g

 

to
e

k
o

m
s
ti
g
e

 s
it
u

a
ti
e

 

>100% --- --- --- -- 0 0 0 + + 

90-100% --- --- -- - 0 0 + ++ ++ 

80-90% -- -- - - 0 + ++ +++ +++ 

<80% - - 0 0 0 + +++ +++ +++ 

 
3. Autoverkeer – afwikkeling kruispunten 

In de stedelijke / randstedelijke gebieden is vooral het functioneren van de kruispunten verantwoordelijk 

voor de doorstroming. Voor de ontwikkelingen Mechelen Noord IV zijn de kruispunten 

N16/Elektriciteitstraat en N16/N1/R12 belangrijk. 

Om de congestiekans van een kruispunt te meten wordt de verzadigingsgraad berekend. Om een 

inschatting te maken van de werking van de kruispunten wordt gebruik gemaakt van de ICU-tool 

(Intersection Capacity Utilisation). Dit is een in de Highway Capacity Manual beschreven methode om 

de werking van verkeerslichtengeregelde kruispunten te beoordelen. Onderstaande tabel geeft de 

verdeling van de verzadigingsgraden weer. Deze “levels of service” (LOS) lopen van A tot en met H.  

 

De beoordeling gebeurt als volgt:  

 

6 Tabel 4-34, p123, Eindrapport, Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, natuur en energie, Dienst MER d.d. 23 09 2015 
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Tabel 6-2: Beoordeling grenswaarden verzadiging verkeerslichtengeregeld kruispunt 

  Toename verzadigingsgraad 
Status 

quo 
Afname verzadigingsgraad 

  >50% 20-50% 10-20% 5-10% <5% 5-10% 10-20% 20-50% >50% 

V
e
rz

a
d

ig
in

g
s
g
ra

a
d
 

to
e
k
o
m

s
ti
g
e
 s

it
u

a
ti
e

 

>100% --- --- --- -- 0 0 0 + + 

90-100% --- --- -- - 0 0 + ++ ++ 

80-90% -- -- - - 0 + ++ +++ +++ 

<80% - - 0 0 0 + +++ +++ +++ 

 
In het richtlijnenboek MER “Mens-mobiliteit” wordt voorgesteld om de verzadigingsgraad van 90% te 
vervangen door 95% omdat kan worden verondersteld dat een verkeerslichtengeregeld kruispunt een 
hogere intensiteit kan afwikkelen. Echter om de afstemming met de LOS helder te houden en omdat er 
anders een te klein segment (tussen 95 en 100%) ontstaat wordt de verzadigingsgraad van 90% 
behouden in het significantiekader voor het beoordelen van de afwikkeling van de kruispunten. 
In het significantiekader wordt een verandering van 5%, zowel in plus als min, in alle situaties 
beschouwd als verwaarloosbaar (status quo). Dit omdat de beoordeling van de verzadigingsgraad is 
gebaseerd op kruispunttellingen die op hun beurt afkomstig zijn van een telling op een relevante dag in 
de ochtend- en avondspits. De fluctuaties in de verkeersstromen op verschillende dagen heeft een 
grotere amplitude dan 5%, m.a.w. de verandering van 5% in het significantiekader kan beschouwd 
worden als het antwoord op een mogelijke gewijzigde verkeersdrukte op verschillende dagen. 
 
4. Duurzame verplaatsingen 
Tot slot wordt nagegaan in hoeverre de nieuwe ontwikkeling bijdraagt tot de multimodale 
ontsluitings(structuur) van het project en van de omgeving. Daarvoor wordt het aanbod openbaar 
vervoer, fietsinfrastructuur en voetgangersinfrastructuur besproken. De beoordeling gebeurt kwalitatief.  

 

6.3.3 Beschrijving van de referentiesituatie  

 Huidige situatie - 2019 

6.3.3.1.1 Verkeers- en vervoersstructuur 

6.3.3.1.1.1 Langzaam vervoersnetwerk 

Planologische achtergrond bestaande situatie 

In de huidige toestand zijn er geen fiets- of voetpaden langs de N16 of R6. 

Het noordelijk en zuidelijk jaagpad van de Dijle is in gebruik als fietsroute. Enkel het noordelijk jaagpad 

is relevant.  Er is een fietsverbinding gerealiseerd, deels parallel aan de R6 (tussen de Oude 

Antwerpsebaan en de fietsroute langs de Dijle). 
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Figuur 6-2: BFF Provincie Antwerpen (Bron: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digitale-
kaarten.html, 2019)  

 

Het jaagpad op de noordelijke oever is onderdeel van het toeristisch fietsnetwerk (route tussen 

knooppunt 57 – 96) net als het fietspad tussen Dijle en de Oude Antwerpsebaan (route tussen 

knooppunt 96 en 98). 

 

Figuur 6-3: Fietsknooppuntennetwerk (www.fietsnet.be, 2019)  

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digitale-kaarten.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digitale-kaarten.html
http://www.fietsnet.be/
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In de huidige situatie is in de omgeving van de projectsite een fietsinfrastructuur aanwezig op de oever 

van de Dijle en een verbindingsfietspad tussen de Oude Antwerpsebaan en de Dijle. De projectsite zelf 

is momenteel niet ontsloten.  

6.3.3.1.1.2 Openbaar vervoernetwerk 

Aanbod en halte-infrastructuur openbaar vervoer bestaande situatie 

De projectsite wordt momenteel niet bediend door een halte voor openbaar vervoer. De N16 wordt 

gebruikt voor 3 buslijnen: stadslijnen 6 en 9 en de sneldienst 508. 

 

Tabel 6-3:Overzicht lijnvoering en frequentie, De Lijn 

Lijn Frequentie dal Frequentie piek 

Lijn 6 stadsbus Mechelen: Station – industrie 

noord – Tivoli - Station 

Rijdt enkel tussen 5 uur en 13 uur en 

tussen 21 en 22 uur 
3 per uur 

Lijn 9 stadsbus Mechelen: Station – Tivoli – 

industrie noord - Station 

Rijdt enkel om 5:51 uur en tussen 11 

uur en 22 uur 
2 per uur 

Lijn 508 sneldienst: Schelle – Aartselaar – Rumst 

– Mechelen 
Rijdt enkel op piekuren 2 per uur 

 

De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ongeveer 1,8 kilometer van het projectgebied (Oude 

Antwerpsebaan). In de huidige situatie is er geen aanbod van openbaar vervoer in de directe omgeving 

(400 m) van het projectgebied aanwezig. 

 

 

Figuur 6-4: Netplan De Lijn 2019 
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6.3.3.1.1.3 Spoorwegen 

In de directe omgeving van het projectgebied is geen spoorweg gelegen. De afstand tot station 

Mechelen bedraagt vogelvlucht 2,9 km. Station Nekkerspoel ligt op 2,4 km.  

 

Figuur 6-5: Aanduiding dichtstbijzijnde stations 

 

6.3.3.1.1.4 Gemotoriseerd vervoersnetwerk 

Het project is gelegen vlakbij de knoop “Mechelen-Noord” van de E19. Over een afstand van 1km 

verknopen hier het op- en afrittencomplex nr. 9 van de E19, 3 primaire wegen en meerdere lokale 

wegen. De projectzone ligt in de zuidoostelijke lus vanaf de N16 naar de R6 in Mechelen. Zowel de 

N16 (van aansluiting E19 Mechelen-Noord tot Vesten R12) als de R6 worden gecategoriseerd primaire 

wegen type II. 

De N16 van E19 (Mechelen-Noord) tot A12 (Willebroek-Zuid) wordt gecategoriseerd als primaire weg 

type I. De N16 voorziet in de verbinding tussen Mechelen (centrum) en Willebroek. De R6 heeft de 

vorm van een gedeeltelijke ringstructuur en verbindt de E19 met enkele kernen ten noorden van 

Mechelen.   

De E19 is een hoofdweg met een verbindende functie op internationaal niveau.   

De N1 tussen R1 (Antwerpen) en R12 wordt gecategoriseerd als een secundaire weg type III. De R12 

ring rond Mechelen wordt gecategoriseerd als een lokale weg type I.   
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Figuur 6-6: Wegencategorisering middellange termijn (bron: mobiliteitsplan Mechelen)  

 

De twee belangrijkste wegen die het gebied ontsluiten zijn de N16 en de lus van de R6. 

 

N16 (ten westen van de E19) 

De N16 ten westen van de E19 is onderdeel van de verkeersrelatie E17 (Sint-Niklaas) en E19 

(Mechelen) via Willebroek. Vanaf de brug over het kanaal Leuven-Dijle heeft de weg een 2x2 profiel, 

met vanaf het kruispunt met de Battelsesteenweg een gesloten middenberm. Tussen het kanaal Leuven 

Dijle en de rotonde Blaasveld is de N16-Gentsesteenweg een 2x1. 

 

 
Foto 1: N16-Gentsesteenweg tussen op- en aftrit E19 en kruispunt Battelsesteenweg (bron: google maps 2017) 
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N16 (ten oosten van de E19) 

De N16 tussen de E19 en stad Mechelen is een belangrijke invalsweg naar het centrum van Mechelen. 

De weg is opgebouwd volgens een 2X2-profiel met gesloten middenberm.  

 

 

Foto 6.2: N16 voor aftakking van de R6 
 

Lus R6 

Deze lus van de R6 is een éénrichtingsweg. Autoverkeer kan de lus enkel inrijden via de N16, komende 

vanaf het op- en afrittencomplex met de E19. Komende vanuit Mechelen is geen linksafbeweging 

mogelijk. 

Voorbij het op- en afrittencomplex takt vanaf de N16 de R6 af. Deze weg maakt een lus en kruist 

vervolgens de N16 ongelijkvloers om zijn weg verder te zetten richting Sint-Katelijne-Waver. De weg 

kent twee rijstroken die beide naar noordelijke richting leiden. 

 

 

Foto 6.3 : Lus R6 
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Kruispunten  

De uitwisseling tussen E19 en R6 gebeurt via in-en uitvoegstroken. In de omgeving van het 

projectgebied zijn er verkeerslichtengeregelde kruispunten ter hoogte van: 

• N16 x Blarenberglaan 

• N16x afrit E19 

• N16x Elektriciteitstraat  

• N16x N1 Oscar Van Kesbeeckstraat  

• R6 x N1 Antwerpsesteenweg (ongelijkvloers met aansluiting van de op- en afritten via een 

lichtenregeling op de N1-Antwerpsesteenweg). 

Op onderstaande Figuur 6-7 zijn deze kruispunten aangeduid. 

 

 

Figuur 6-7: Aanduiding van de kruispuntvormen op orthofoto (bron: Unieke verantwoordingsnota ontsluiting 
Mechelen noord IV) 

De afstand tussen het kruispunt N16xElektriciteitstraat en N16x N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 

bedraagt 370 m. Tussen het kruispunt N16xElektricteitsstraat en N16xop- en afrit ritE19 bedraagt 1150 

m.  
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6.3.3.1.1.5 Waterwegen 

Het projectbied bevindt zich op ca. 1,2 km van het keerdok op de Dijle (klasse IV waterweg) en ca. 

8,5km van het Zeekanaal Brussel-Schelde (klasse VI waterweg).  

Het Kanaal Leuven-Dijle ligt op minder dan 1km (in vogelvlucht), maar is slechts een klasse II waterweg 

en de meest nabije kade bevindt zich op ruim 10km. 

Deze watergebonden infrastructuren zijn niet relevant voor het projectgebied. 

 

Figuur 6-8: Waterlopen volgens classificatie 

 

6.3.3.1.2 Verkeersintensiteiten  

6.3.3.1.2.1 Verkeerstellingen 2019 en I/C verhouding wegsegmenten 

Verkeerstelling 2019  

In de periode maart 2019 zijn op volgende locaties verkeerstellingen uitgevoerd. Het betreft 

doorsnedetellingen die het verkeersvolume meten dat er passeert. Op onderstaande Figuur 6-9 zijn de 

locaties van de verschillende telposten weergegeven. De tellingen uitgevoerd in 2019 zijn van het type 

doorsnedetellingen. De tellingen zijn uitgevoerd in de periode 16 03 2019 – 28 03 2019.  



 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

94 van 264 

 

Figuur 6-9: Situering tellingen 2019  

 

Op meetlocatie B werden bepaalde dagen niet geteld. Deze wordt buiten beschouwing gelaten. 

Meetpunt D wordt als hier als referentie gebruikt. 

Op meetlocatie F is gedurende de meetperiode enkel de stadinwaartse stroom correct opgemeten. Op 

de staduitwaartse stroom zijn verschillende tijdsblokken zonder registratie geconstateerd. Om die reden 

wordt enkel de stadinwaartse verkeerstroom opgenomen.  

De resultaten van de metingen (aantal voertuigen) zijn in Bijlage 6 opgenomen. 

Uit de metingen is gebleken dat op donderdag de hoogste verkeersbelastingen geconstateerd worden 

op de meest relevante punten voor het project (namelijk meetpunten C en D) (T16).  

Hieronder is een overzicht van de gemiddelde dagintensiteiten in pae/uur voor de dag waarop de 

hoogste verkeersbelastingen werden geconstateerd (donderdag). Dit is te beschouwen als een worst 

case.  

 

van naar 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

A N16 R6 125 61 56 80 156 372 800 1198 1343 923 959 928 967 1109 1205 1477 1555 1604 1616 997 643 477 519 341

C Mechelen E19 148 66 34 27 68 249 654 1528 1334 898 1334 860 1101 1019 949 1177 1424 1395 1099 806 580 652 587 351

D E19 Mechelen 94 45 20 19 28 149 537 1009 1390 1082 1390 738 930 833 860 929 1191 1438 1228 959 590 414 423 292

E R12 E19 125 55 29 17 51 187 534 1337 1125 770 1125 717 941 865 795 944 1139 1130 944 675 492 594 531 309

G N16 R12 108 47 25 22 28 125 429 852 1273 975 1273 761 910 887 864 917 1178 1328 1241 1046 643 496 466 292

H R12 N16 152 69 38 28 56 201 525 1281 1211 863 1211 851 954 914 880 1079 1203 1184 1031 785 588 580 534 325

F N1-Van Kesbeeckstraat R12 – Guido Gezellelaan 46 19 23 8 28 95 222 550 748 566 524 613 592 568 598 679 758 727 637 493 341 219 186 89
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Op onderstaande grafiek (Figuur 6-10) zijn voor de verschillende meetlocaties het dagverloop van de 

intensiteiten opgenomen. 

 

Figuur 6-10: Intensiteiten tellingen 2019 (pae per uur)  

 

De hoogste intensiteiten worden stadinwaarts in de avondspits en staduitwaarts in de ochtendspits 

gemeten. De avondspits geeft een zwaardere belasting dan de ochtendspits. Er wordt voorgesteld om 

de evaluaties uit te voeren met de intensiteiten van de avondspits. De handelszaken binnen het project 

zijn tijdens de ochtendspits gesloten, behoudens een uitzondering. 

De hoogste intensiteiten worden gemeten op de R6 met 1606 pae/uur (avondspits), gevolgd door de 

N16 met 1528 pae/uur staduitwaarts (ochtendspits) en 1438 pae/uur stadinwaarts (avondspits). 

Verkeersdoorstroming (I/C wegvak– bestaande situatie) 

Om de gemeten intensiteiten te relateren aan de capaciteit van een wegvak wordt gebruik gemaakt van 

de hierna volgende tabel. Deze tabel gebaseerd op gegevens die voorgesteld zijn tijdens de studiedag 

“Opstellen van MOBERS” georganiseerd door het VSV7 i.s.m. het IMOB8 (29 mei 2008) i.f.v. het 

vergelijken van gemeten of berekende intensiteiten met de “theoretische” capaciteit van een wegvak 

i.f.v. verkeersleefbaarheid. Deze tabel werd in vroegere MER-studies gebruikt in de discipline Mens, 

deel mobiliteit en dient in die studies als referentiekader voor aspecten van verkeersleefbaarheid. Sinds 

het Richtlijnboek Mober in voege is, wordt voor hoofd- en primaire wegen een capaciteit van 1800 

pae/uur per richting en per rijstrook voorgesteld, terwijl men voor secundaire en lokale wegen uitgaat 

van een capaciteit van 1000 pae/uur per richting en per rijstrook. De capaciteit volgens het 

 

7 Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
8 Instituut voor Mobiliteit. Dit is een onderzoeksinstituut van de U-Hasselt en tevens de inrichter van de opleiding Bachelor en 
Master in de verkeerskunde 
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richtlijnenboek Mober (p.113) is opgenomen in de volgende tabel (kolom 4). Het richtlijnenboek Mober 

vermeldt dat er gemotiveerd kan afgeweken van de voorgestelde capaciteit aan de hand van een 

beschrijving van de aanwezige wegkenmerken. 

Motivering te hanteren capaciteit 

N16 en R6 zijn gecategoriseerd als een primaire weg en hebben een inrichting waarbij er sprake is van 

gescheiden verkeersstromen.  

De N16 is een 2x2 weg waarbij de rijrichtingen gescheiden zijn door een groene middenberm, zonder 

ontsluiting van aangelanden en met een beperkt aantal kruispunten die daarbij lichtengeregeld zijn. 

Voor deze weg kan een capaciteit van 1800 pae/uur per rijrichting en per rijstrook gehanteerd worden 

ofwel 3600 pae/uur per rijrichting. 

De R6 in het studiegebied is een enkelrichtingsweg met 2 rijstroken en zonder aansluitingen van 

aangelanden, noch kruispunten. Voor deze weg kan aan capaciteit van 1800 pae/uur per rijrichting en 

per rijstrook gehanteerd worden ofwel 3600 pae/uur. 

De N1-Oscar Van Kesbeeckstraat kan beschouwd worden als een stedelijke hoofdstraat, 

gecategoriseerd als een secundaire type III. 

De N1-Oscar Van Kesbeeckstraat is opgebouwd als een 2x1 waarbij er talrijke aansluitingen van 

aangelanden en zijstraten aanwezig zijn. Daarnaast wordt er lateraal aan beide zijden van de weg op 

grote delen van de weg geparkeerd. De capaciteit van de N1-Oscar Van Kesbeeckstraat wordt op 1000 

pae/uur vastgesteld. 

De R12-Edgard Tinellaan is gecategoriseerd als een lokale weg type 1 en is gelegen naast het 

afleidingskanaal van de Dijle. De weg is opgebouwd als een 2x2 met middenberm, een beperkt aantal 

ontsluitingen van aangelanden aan de stadszijde en geen aan de kant van het afleidingskanaal, geen 

parkeermogelijkheid aan de kant van het afleidingskanaal een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen aan 

de stadszijde. Het beperkt aantal kruispunten is verkeerslichtengeregeld. Voor deze weg kan een 

capaciteit van 1200 pae/uur per rijrichting en per rijstrook gehanteerd worden ofwel 2400 pae/uur per 

rijrichting. 
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Tabel 6-4: Theoretische capaciteit wegvak volgens type weg 

Omschrijving wegtype   Omschrijving uitzicht weg 

Theoretische 

capaciteit (in 

pae /uur per 

rijrichting) 

Capaciteit 

i.f.v. 

leefbaarheid 

Capaciteit 

volgens het 

RLB Mober (in 

pae/uur per 

rijrichting) 

Primaire weg (R6, N16) 
Omlegging 2x2 beperkt aantal kruispunten 

scheiding van verkeer 
3600 3600 3600 

Secundaire weg / -

hoofdinvalsweg (R12) 

2x2-weg in bebouwde kom groot aantal 

kruispunten 
2400 2000 2400 

 
2x1-weg met weinig tot geen kruispunten en 

scheiding verkeersdeelnemers 
1800 1800 2000 

Stedelijke hoofdstraat 

(N1) 

2x1-weg groot aantal kruispunten en 

scheiding verkeersdeelnemers 
1200 1200 1000 

Lokale verbindingsweg – 

interne ontsluitingsweg 
2x1-weg groot aantal kruispunten 1000 650 1000 

Wijkverzamelweg 2x1-weg groot aantal kruispunten / 400 1000 

Woonstraat  2x1-weg geen scheiding verkeersdeelnemers / 250 1000 

 

De waarden zoals beschreven in kolom 4 (richtlijnenboek Mober) en hoger gemotiveerd, worden 

gebruikt om de I/C verhoudingen te berekenen. 

Er wordt opgemerkt dat er omzichtig dient omgesprongen te worden met de interpretatie van de I/C 

verhouding voor de wegvakken. Het zijn immers de kruispunten die bepalend zijn voor de doorstroming 

op de weg. Ook de afwikkeling ter hoogte van de kruispunten wordt meegenomen in de 

effectbespreking en kan als doorslaggevend beschouwd worden. 

Onderstaande Tabel 6-5 geeft de theoretische capaciteit van een wegvakken die opgenomen zijn in 

het bovenvermeld verkeersmodel. 

Tabel 6-5: Theoretische capaciteit wegvakken omgeving projectgebied (pae/uur) 

 

N16-

Gentsestw. 

Richting 

Mechelen 

N16-

Gentsestw. 

Richting 

Willebroek 

N16 

richting 

stad 

N16 

richting 

E19 

R6 N1  

Theoretische 

capaciteit 

(pae/u/richting) 

3600 3600 3600 3600 3600 1000 
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Onderstaande Tabel 6-6 geeft de feitelijke maximale hoeveelheid verkeer op de verschillende 

wegvakken, o.b.v. de tellingen 2019. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de theoretische capaciteit 

in functie van een goede doorstroming nergens wordt overschreden. De hoogste verzadigingsgraad 

wordt bekomen op het segment N1 en bedraagt 75,8%. Voor de N16-Gentsesteenweg zijn geen 

doorsnedetellingen 2019 ter beschikking. We maken voor dit segment gebruik van de 

spitsuurintensiteiten uit het verkeersmodel 3.7.1. basisreferentiejaar 2013. 

Tabel 6-6: I/C verhouding wegvakken omgeving projectgebied – avondspits 

Telling 

N16-

Gentsestw. 

Richting 

Mechelen 

N16-

Gentsestw. 

Richting 

Willebroek 

N16 

richting 

stad 

N16 richting 

E19 
R6 N1 

Theoretisch 

capaciteit 
3600  3600  3600  3600  3600  1000  

Telling 20199 1326 36,8% 1569 43,6% 1438 40% 1395 39% 1604 45% 758 75,8% 

 

  

 

9 Voor de N13-Gentsesteenweg spitsuurintensiteiten uit het verkeersmodel 3.7.1. basisreferentiejaar 2013 
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6.3.3.1.2.2 Kruispuntintensiteiten en verzadigingsgraden  

Kruispuntintensiteiten 

Voor deze projectMER zijn kruispunttellingen gehanteerd die opgenomen zijn in het plan-MER van RUP 

Keerdok en site Eandis10. Deze kruispunttelingen dateren van 2013 en zijn opgemaakt i.f.v. Mober 

Dijlepoort Mechelen (MOBER Dijlepoort Mechelen, Februari 2014, Vectris i.o.v. NV Pans). Deze 

oorspronkelijke kruispunttellingen zijn opgenomen in Bijlage 6. Voor de verdeling van de 

verkeerstromen over de afslagbewegingen wordt uitgegaan van deze kruispunttellingen. 

Zoals hoger aangegeven zijn de kruispunten bepalend voor de doorstroming. Onderstaand worden de 

verkeersstromen op de kruispunten N16 x Elektriciteitstraat en N1 x R12 weergegeven. Voor het 

opmaken van het diagram met de verkeersstromen op deze kruispunten wordt uitgegaan van de 

intensiteiten uit de slangtellingen van 2019 (17u) (zie 6.3.3.1.2.1). 

Voor het kruispunt N16 x Elektriciteitsstraat werd rekening gehouden met 1395 pae/u (van Mechelen, 

naar E19) en 1438 pae/u (van E19 naar Mechelen). Voor het kruispunt N16 x N1 x R12 werd rekening 

gehouden met 1184 pae/u (van R12 naar N16) en met 1438 pae/u (van E19 naar Mechelen).  

Onderstaande figuren geven de verrekende kruispuntintensiteiten voor 2019.  

Kruispunt N16 x Elektriciteitstraat 

 

Figuur 6-11: Intensiteiten N16 x Elektriciteitstraat (aangepast naar intensiteiten 2019) 

  

 

10 Deze verdeling werd ook vergeleken met de verdeling uit het model. Deze zijn van een gelijke grootteorde. 
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Kruispunt N16 x N1 x R12 

 

Figuur 6-12: intensiteiten N16 x N1 X R12 ((aangepast naar intensiteiten 2019) 

 

Verzadigingsgraad en afwikkelingsniveau kruispunten 

Om een inschatting te maken van de werking van de kruispunten wordt gebruik gemaakt van de ICU-

tool (Intersection Capacity Utilisation). Dit is een in de Highway Capacity Manual beschreven methode 

om de werking van verkeerslichtengeregelde kruispunten te beoordelen. Om de congestiekans van een 

kruispunt te meten, wordt de verzadigingsgraad berekend. Onderstaande tabel geeft de congestiekans 

weer in functie van de verzadigingsgraden (I/C) weer. De afwikkelingsniveaus of “levels of service” 

(LOS) lopen van A tot en met H.  
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Deze berekening wordt uitgevoerd voor het kruispunt van de N16 met de Elektriciteitstraat en de N16 

met de N1 en R12, en wordt weergegeven in onderstaande Tabel 6-7. 

Tabel 6-7: Verzadigingsgraad (%) en “levels of service” (LOS) voor de kruispunten in 2019 

Kruispunt 2019 

N16 x Elektriciteitstraat 89,2% / LOS E (congestie mogelijk) 

N16 x N1 x R12 96,8% / LOS F (15 – 60 minuten congestie per dag) 

 

Wachtrijlengtes 

Uit de berekening van het afwikkelingsniveau van de verkeerslichtengeregelde kruispunten via ICU-

tool kan tevens de wachtrijlengte op de verschillende takken en rijrichtingen van het kruispunt afgeleid 

worden. Voor de kruispuntbelasting 2019 worden volgende wachtrijlengtes berekend 

Kruispunt N16 x Elektriciteitstraat 

 

Kruispunt N16xN1xR12 

 

Tabel 6-8: wachtrijlengtes  

Kruispunt / tak 
Bestaande 
afstand 

wachtrijlengte restlengte 

N16xElektricteitstraat  

tak N16 richting KP N16xN1 
370 m 114 m 256 m 69,2% 

N16xN1xR12 

tak richting KP N16xelektriciteitstraat 
370 m 96 m 274 m 74,7% 

De wachtrijlengtes hebben geen invloed op het functioneren, afwikkelen van beide kruispunten. 

 

  

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

aantal cycli/u 30

2019

vrt/cyclus/lane 10 23 0 1 19 0 3 1 2 2 9 0

lengte 60 138 0 6 114 0 18 6 12 12 54 0

opstellengte 90 210 0 10 180 0 30 10 20 20 90 0

Movement

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

aantal cycli/u 30

2019

vrt/cyclus/lane 5 16 5 7 13 3 11 11 11 5 13 4

lengte 30 96 30 42 78 18 66 66 66 30 78 24

opstellengte 50 150 50 70 120 30 100 100 100 50 120 40

Movement
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 Toekomstige verkeerssituatie 2025  

6.3.3.2.1 Verkeersmodel 3.7.1 (RUP Keerdok en site Eandis) 

Voor de effectbespreking wordt gebruik gemaakt van het verkeermodel 3.7.1. Door gebruik te maken 

van een verkeersmodel kan rekening gehouden worden met geplande ontwikkelingen en geplande 

infrastructuren. Royal Haskoning-DHV heeft voor de stad Mechelen en IGEMO op 6 februari 2017 een 

Plan-MER voor het RUP Keerdok en site Eandis opgeleverd. In het Plan-MER is gebruik gemaakt van 

het provinciaal verkeersmodel 3.7.1 met een toekomstreferentiesituatie 2025 (BAU 2025). In het 

verkeersmodel 3.7.1 BAU 2025 zijn de ruimtelijke ontwikkelingen in Mechelen Noord IV (lus) en 

Mechelen Noord III opgenomen als volgt: 

• Mechelen Noord III: 60000,00 m² KMO 

• Mechelen Noord IV: 27500,00 m² retail 

Op vlak van infrastructuur zijn volgende ontwikkelingen meegenomen 

• Heraanleg Vesten R12:  

- noordelijke Vesten als 2x2, zuidelijke Vesten als 2x1 tussen Brusselsepoort en Nekkerspoel,  

- zuidelijke Vesten als 2x2 tussen Brusselsepoort en Antwerpsepoort.  

• Tangent  

• Doortrekken R6 tot N15 

Onderstaande Figuur 6-13 geeft de verkeersbelasting volgens het model 3.7.1, BAU 2025 tijdens de 

avondspits (pae/u).  

 

Figuur 6-13: Intensiteitenplot avondspits. Provinciaal verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 – referentiesituatie. 11 

Voor de beoordeling van de verkeerssituatie wordt gebruik gemaakt van de intensiteiten op het 

verkeersnetwerk zoals opgenomen in de uitsnede van het verkeersmodel ten oosten van E19 (zie figuur 

6-13) die gebruikt zijn in de planMER RUP Keerdok en site Eandis. Aangezien zowel de slangtellingen 

 

11 Bron: plan MER RUP Keerdok en site Eandis 
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(2019) als de kruispunttellingen (2013) zich ten oosten van de E19 bevinden, vormen de kruispunten 

van de N16 met de Elektricteitstraat en de N16 met de N1 en R12 de referentiepunten m.b.t. de 

verkeersafwikkeling.  

In onderstaande Tabel 6-9 worden de gegevens uit het verkeersmodel 3.7.1 BAU 2025 vergeleken met 

de tellingen uit 2019 (uitgedrukt in pae/u).  

Tabel 6-9 : Vergelijking verkeersintensiteit BAU2025 met tellingen 2019 (in pae/uur) 

Weekdag   2019 
(telling) 

BAU 2025 
(PVM 3.7.1) 

Verschil 2025 
tov 2019 

van naar tellocatie(zie 
0 

17:00 – 
18:00 

17:00 – 18:00  

N16 R6 A 1604 2440 +34% 

Mechelen E19 C 1395 1410 +1% 

E19 Mechelen D 1438 1820 +21% 

R12 E19 E 1138 1350 +16% 

N1-Van 
Kesbeeckstraat 

R12 – Guido 
Gezellelaan 

F 601 1090 +26% 

N16 R12 G 1328 1630 +19% 

R12 N16 H 1184 1490 +21% 

N16-Gentsestw.12 Mechelen  1326 1725 +30% 

N16-Genstestw.13 Willebroek  1569 1654 +5,4% 

 

Met uitzondering van de rijrichting Mechelen-E19 is er op de verschillende wegsegmenten in 

verkeersmodel 3.7.1 BAU 2025 een toename tussen 16 en 34% geconstateerd. In de periode 2019 – 

2025 mag ervan uitgegaan worden dat deze toename van verkeer niet zal gerealiseerd worden en dat 

de waarden van het model 2025 een worst – case benadering zijn. Om aan te geven dat er in het model 

rekening wordt gehouden met een sterk groei, wordt onderstaand de evolutie van de laatste decennia 

in beeld gebracht.  

De evolutie van het verkeer kan afgeleid worden uit de cijfers van Federale Overheidsdienst Mobiliteit 

en Vervoer 201914. In onderstaande tabel is voor Vlaanderen de evolutie van het gebruik van de 

verschillende netwerken weergegeven, uitgedrukt in miljoen voertuigkilometers per jaar. 

Tabel 6-10: Evolutie verkeer Vlaams wegennet (in mio voertuig kilometers)  
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Autosnelwegen 9 625,5 13 598,0 16 385,2 19 291,2 20 458,8 21 972,7 24 148,7 24 562,0 24 761,4 

Gewest- en 
provinciewegen 

13 778,7 18 024,6 19 803,2 21 413,2 21 739,6 21 984,2 24 535,6 24 839,9 25 048,3 

Gemeentewegen 7 844,1 9 967,2 10 498,0 11 863,3 12 335,4 12 789,6 9 909,8 10 104,2 10 188,4 

Totaal 31 248,4 41 589,8 46 686,5 52 567,6 54 533,8 56 746,6 58 594,1 59 506,1 59 998,1 

Om een recente evolutie in het gebruik van de respectievelijke netwerken te kunnen bepalen wordt 

verondersteld dat 2015 het referentiejaar is. In 2013 zijn de gegevens nl. samengesteld op basis van 

een andere meetmethodologie, vandaar de scherpe stijging tussen 2010 en 2015. Het is aangewezen 

om de trend vanaf 2015 aan te houden. 

Tabel 6-11: Evolutie verkeer Vlaams wegennet (in % t.o.v. 2015) 

 

12 Voor de Gentsesteenweg wordt basisreferentiejaar 2013 gebruikt om te vergelijken 
13 Idem als voetnoot 12 
14 De FOD mobiliteit heeft deze gegevens samengesteld op basis van gegevens van het Vlaams Gewest. "Wegens verandering 

van methodologie in 2013 leidt het vergelijken van cijfers met voorgaande jaren tot incoherentie: Vanaf 2013 zijn de cijfers op 

basis van voertuigkilometers (aangeleverd door de afdeling Beleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de 

Vlaamse overheid) voor 2 voertuigcategorieën (licht en zwaar vervoer) aan de hand van het propagatiemodel Promovia." 

 



 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

104 van 264 

%  1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Autosnelwegen 39.86 56.31 67.85 79.91 84.72 90.99 100.00 101.71 102.54 

Gewest- en 
provinciewegen 

56.16 73.46 80.71 87.27 88.60 89.60 100.00 101.24 102.09 

Gemeentewegen 79.15 78.39 105.94 119.71 124.48 129.06 100.00 101.96 102.81 

Totaal 64.30 85.59 96.07 108.18 112.22 116.78 100.00 122.46 123.47 

 

Uit deze gegevens kan afgeleid worden dat de verkeersvolumes jaarlijks gemiddeld met 1,15% stijgt 
(indien de evolutie 2015-2017 beschouwd wordt)15  Dit betekent dat er tussen 2019 en 2025 een 
stijging van 7,1% zou mogen verwacht worden. Deze verwachte stijging is beduidend minder dan de 
verschillen die geconstateerd worden tussen de verkeersmetingen 2019 en de berekende 
intensiteiten in het verkeersmodel 3.7.1 BAU 2025, m.u.v. het segment van de N16 richting E19. Voor 
dat segment wordt in het verkeersmodel 3.7.1 BAU 2025 slechts een verschil van 1% wordt 
geconstateerd tussen de situatie 2019 en 2025. Echter de verschillen op de andere segmenten zijn 
groot genoeg om te kunnen besluiten dat het model een worst-casebenadering is van de toekomstige 
intensiteiten. Echter, omwille van het gegeven dat een verkeersmodel voor een verkeersnetwerk een 
prognose kan doen en de mogelijke verschuivingen van verkeersstromen in een ruimer geheel dienen 
gezien te worden, wordt voorgesteld om voor de inschatting van de toekomstige verkeerssituatie 
gebruik te maken van het verkeersmodel 3.7.1. BAU 2025 waarbij kan aangenomen worden dat dit 
een worst – case benadering is. 
 

6.3.3.2.2 Gecorrigeerde toekomstige referentiesituatie 2025 (zonder retailontwikkeling Mechelen 

Noord IV) 

Omdat Mechelen Noord IV reeds integraal als retailontwikkeling in het provinciaal verkeersmodel 3.7.1 

is opgenomen, wordt de verkeersgeneratie van Mechelen Noord IV in mindering gebracht om te komen 

tot de gecorrigeerde referentiesituatie 2025 (zonder retailontwikkeling). Om de verkeersgeneratie ten 

gevolge van de retailontwikkeling te berekenen wordt gebruik gemaakt van de kencijfers uit het 

richtlijnenboek Mober 2018 (zie 0. en 6.3.5.2). Op die manier wordt tot een gecorrigeerde 

referentiesituatie 2025 gekomen. 

 

15 Indien de evolutie 2010 – 2017 in beschouwing genomen wordt, dan is er een stijging van 0.8% 
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Figuur 6-14: Intensiteitenplot avondspits. Provinciaal verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 – gecorrigeerde 
referentiesituatie 2025 .(Bron: plan-MER RUP Keerdok en site Eandis en eigen verwerking) 
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6.3.3.2.3 I/C verhouding wegsegmenten gecorrigeerde referentiesituatie 2025  

Tabel 6-12: Capaciteit wegsegmenten gecorrigeerde referentiesituatie 2025 (avondspits) 

 

Theoretische 
capaciteit 
(pae/uur) 

Gecorrigeerde 
Referentiesituatie 

(gecorrigeerd PVMA 2025, 

zonder project) 

(Pae/uur) 
I/C 

verhouding 

N16-Gentsestw. richting Mechelen 3600 1705 47,4% 

N16-Genstestw. richting Willebroek 3600 1639 45,5% 

R6 3600 2440 67.8% 

N16 richting E19 3600 1371 38.1% 

N16 richting stad 3600 1655 46.0% 

N1-Oscar van Kesbeeckstraat (ri. Zuid) 1000 1090 109% 

N1-Oscar van Kesbeeckstraat (ri noord) 1000 1083 108% 

R12-Edgard Tinellaan (ri. West) 2400 1470 61.3% 

R12-Edgard Tinellaan (ri oost) 2400 1605 66.9% 

R12-Guido Gezellelaan (ri. Zuid) 2400 1427 59.5% 

R12 Guido Gezellelaan (ri. Noord) 2400 1492 62.2% 
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6.3.3.2.4 Kruispuntintensiteiten en verzadigingsgraden gecorrigeerde 
referentiesituatie 2025 

Op onderstaande grafieken worden de verschillende verkeersstromen op het kruispunt 

N16/Elektriciteitstraat weergegeven voor de gecorrigeerde situatie 2025 (zonder retailontwikkeling Mechelen 

Noord IV). Om tot deze verkeersstromen op de kruispunten te komen wordt vertrokken van de 

gecorrigeerde intensiteiten uit Figuur 6-14. De intensiteiten op de westelijke tak op de N16 zijn als 

uitgangspunt genomen (1371 pae/u en 1655 pae/u). Van hieruit werd een verdeling van de 

verkeersstromen berekend, cf. de berekeningswijze die toegelicht is in 6.3.3.1.2.2 

Kruispuntintensiteiten en verzadigingsgraden.  

 

Figuur 6-15: Verkeerstromen kruispunt N16xElektriciteitstraat – 2025 gecorrigeerd– zonder ontwikkeling Mechelen 
Noord IV 

 

De verkeerstromen op het kruispunt van de N16/N1/R12 worden hieronder weergegeven (situatie 2025 

zonder ontwikkeling Mechelen Noord IV (gecorrigeerde situatie)). Er voor deze kruispuntverdeling 

vertrokken van de verkeersintensiteiten op de N1-Oscar van Kesbeeckstraat en R12-Edgard Tinellaan.  
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Figuur 6-16: Verkeerstromen kruispunt N16xN1xR12 – 2025 gecorrigeerd– zonder ontwikkeling Mechelen Noord 
IV 

 

Volgende verzadigingsgraden voor de kruispunten worden berekend met ICU-tool. De sheets met de 

berekeningen zijn in bijlage 6 opgenomen. 

Tabel 6-13: Verzadigingsgraad (%) en “levels of service” (LOS) voor de kruispunten in de gecorrigeerde situatie 
2025 zonder ontwikkeling Mechelen-Noord IV 

kruispunt Gecorrigeerde Referentiesituatie (gecorrigeerd PVMA 2025, 
zonder project) 

N16 / Elektriciteitstraat 74,5% / LOS D (beperkte kans op congestie) 

N16 / N1 / R12 96,5% / LOS F (15 – 60 minuten congestie per dag) 
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 Besluit referentiesituatie  

In de directe omgeving van het projectgebied liggen verschillende primaire wegen type II (R6 en N16). 

De kruispunten kennen binnen de referentietoestand (huidige toestand en 2025) reeds een hoge 

verzadigingsgraad met kans op congestie.  

Tabel 6-14: Verzadigingsgraad van de kruispunten op de primaire wegen in de referentiesituatie 2019 en 2025 
gecorrigeerd 

 2019 Gecorrigeerde Referentiesituatie 2025 

N16 / Elektriciteitstraat 89,2% / LOS E (congestie mogelijk) 74,5% / LOS D (congestie beperkt) 

N16 / N1 / R12 96,8% / LOS F(15-60min congestie per dag) 96,5% / LOS F(15-60min congestie per dag) 

De verbetering van het afwikkelingsniveau van het kruispunt van de N16 met de Elektriciteitstraat wijzigt 

van een bypass, sluipweg om het kruispunt van de N16xN1xR12 te mijden naar een straat met een 

lagere verkeersfunctie waarbij ernaar gestreefd wordt om de sluiproute te ontmoedigen. Hierdoor 

worden er minder linksafbewegingen gegenereerd waardoor de afwikkeling op het kruispunt verbetert. 

De Dijle vormt de drager van het bovenlokale functionele fietsnetwerk en samen met de verbinding naar 

de Oude Antwerpsebaan hebben beide onderdelen van het fietsnetwerk de potentie om het gebied te 

ontsluiten.  

De N16 wordt door het VVM gebruikt als onderdeel van het tracé van de lijnen 6, 9 en 508. Echter er 

bevindt zich ter hoogte van het projectgebied momenteel geen halte. 

6.3.4 Beschrijving van het project i.f.v. mobiliteit 

Binnen de lus van de R6 wordt een retailproject (27.439 m²) ontwikkeld. Het project wordt ontsloten via 

een nieuw aan te leggen weg parallel aan de R6 die de R6 ongelijkvloers kruist om toegang te geven 

tot de retailontwikkeling. Op de N16 wordt een nieuw verkeerslichtengeregeld kruispunt aangelegd i.f.v. 

de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg.  

Tevens wordt een dubbele fietsverbinding met fiets- en voetgangerstunnel voorzien net als nieuwe 

bushaltes langs de N16. 

 Ontsluiting projectgebied 

6.3.4.1.1 Openbaar vervoernetwerk 

De projectsite wordt ontsloten d.m.v. een nieuwe halte voor openbaar vervoer langs de N16 ter hoogte 

van het projectgebied. De N16 wordt gebruikt voor 3 buslijnen: stadslijnen 6 en 9 en de sneldienst 508. 

Er wordt een halte voorzien t.h.v. het nieuwe verkeerslichtengeregeld kruispunt. Een directe toegang 

tot de projectsite wordt gerealiseerd d.m.v. beveiligde oversteekplaatsen en een ongelijkvloerse 

kruising van de R6 (tunnel onder de R6 voor voetgangers en fietsers).  

 

Op een bilateraal overleg met De Lijn dd. 02/05/2019, bevestigt De Lijn opnieuw de ambitie om samen 

met de stad Mechelen deze halte te bedienen. De bediening zal onderdeel uitmaken van het 

zogenaamde “aanvullend net” dat binnen de vervoersregio Mechelen beslist zal worden. De halte zal 

in gebruik zijn op het ogenblik van de opening van het winkelpark voor het publiek.  

 

6.3.4.1.2 Voetganger 

De voetganger die de projectsite bezoekt zal hoofdzakelijk een voortransport hebben met het openbaar 

vervoer. De openbaar vervoersas langs de N16 wordt versterkt door een extra halte te realiseren in 

beide richtingen voor de verkeerslichten.  
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Komende van de zijde Mechelen, krijgt de bus een eigen busbaan waarop de bus halt kan houden aan 

het verhoogde perron. Komende van de zijde Willebroek, wordt de bushalte gesitueerd tussen de 

afslagstrook voor rechtsafslaand verkeer richting het retailpark en de lichtenregeling. Bussen gebruiken 

de rechtsafslagstrook en kunnen verder rijden tot aan de bushalte op het kruispunt.  

Een detectielus zorgt voor een voorstart van de bussen, waardoor ze gemakkelijker kunnen invoegen 

in het verkeer, gebruikmakend van de busbaan die doorgetrokken wordt achter de verkeerslichten. 

Op de perrons zijn geleidelijnen aangebracht om de voetgangers optimaal te leiden naar de 

oversteekplaats aan de westzijde van het kruispunt. Het oversteken gebeurt via de lichtenregeling zodat 

de veiligheid van de voetgangers gegarandeerd is. Via drukknoppen kunnen voetgangers groen 

aanvragen. 

Voetgangers komende van de N16 kunnen de bypass (rechtsafslagstrook vanaf N16 naar retailpark) 

gelijkvloers oversteken. De oversteek wordt geaccentueerd met een verkeersplateau en aanvullend 

conflictvrij geregeld met een verkeerslicht op aanvraag. Verderop wordt de R6 gekruist met een fiets-

voetgangerstunnel om op de site te geraken. De tunnel wordt bereikt door enerzijds een 

trappenconstructie en anderzijds een helling voor personen met een fysieke handicap. 

 

Figuur 6-17: Ontsluiting voetgangers en wandelassen 

 

6.3.4.1.3 Fiets 

Westelijke fietsontsluiting  

Vanaf de site wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien dat dezelfde route volgt als deze voor het 

autoverkeer (westzijde). Fietsers rijden vanaf de site over de brug over de R6 en volgen de binnenbocht 

van de lus van de brug voor gemotoriseerd verkeer om weer naast de R6 onder de brug van de N16 

door te rijden. Na de lus zoekt het fietspad aansluiting met het bestaande fietspad tussen het jaagpad 

aan de Dijle en Vrouwvliet. Zo wordt het fietspad verknoopt met de fietsroutes langs de Dijle naar de 

stad Mechelen en via het fietspad Vrouwvliet naar de woonwijk. 

Oostelijke fietsontsluiting   

Er wordt eveneens een aansluiting voorzien langs de Eandis site ten oosten van het retailpark. De R6 

wordt gekruist door een fiets-voetgangerstunnel. Vervolgens wordt een helling genomen met een lus 

tussen de kruising R6 en de kruising met de bypass (rechtsafslagstrook vanaf N16 naar retailpark). 

Deze oversteek wordt beveiligd door verkeerslichten t.h.v de kruising met de parallelweg 

(verkeerslichtenregeling) en de realisatie van een verhoogd plateau t.h.v de kruising met de bypass in 

combinatie met een verkeerslicht op aanvraag.  
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Aan de westzijde van het nieuwe verkeerslichtengeregelde kruispunt op de N16 wordt een 

oversteekplaats voor voetgangers en fietsers voorzien. 

Op de grens met de Eandis site wordt een fietspad voorzien dat aansluit op het fietspad langs de Dijle. 

 

Figuur 6-18: Ontsluiting fietsers 

 

6.3.4.1.4 Auto en vrachtwagen 

De zone Mechelen Noord IV (en eventueel in de toekomst ook de zone Mechelen Noord III) wordt 

ontsloten via een nieuw aan te leggen gezamenlijke (dubbelrichtings-)bedieningsweg die parallel loopt 

met de R6 en aansluit op de N16. Hierbij zal al het in- en uitgaand verkeer via een nieuw in te richten 

verkeerslichtengeregeld kruispunt op de N16 verlopen. Dit kruispunt is gesitueerd kort na de aftakking 

van de R6. 

De nieuwe parallelweg kruist de R6 net voor de kruising met de N16 met een brugconstructie om zo de 

ontsluiting van het retailpark van Mechelen-Noord IV te verzorgen.  

De laad- en loszone bevindt zich aan de achtergevel van het gebouw, tussen het gebouw en de lus van 

R6. De leveringsweg is gescheiden van het bezoekersverkeer (zie Figuur 6-20).  

 

Figuur 6-19: Ontsluiting auto 
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Figuur 6-20: Ontsluiting vrachtwagen 

 

6.3.4.1.5 Parkeerinfrastructuur  

Er is een stedelijke bouwverordening van kracht voor het project.  

De parkeernorm die hier van toepassing is voor autoparkeerplaatsen en fietsenstallingen wordt 

uitgerekend op basis van de onderverdeling:  

• 24.084 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) baanwinkels: 3 parkeerplaatsen en min. 1 fietsenstalling 

per begonnen schijf van 100m² ,  

• 2.380 m² bvo supermarket: 5,5 parkeerplaatsen + 2 fietsenstallingen per 100 m² netto 

oppervlakte 

• 800 m² restaurant: 5 parkeerplaatsen + 5 fietsenstallingen per bijkomende schijf van 100m² 

boven 200m² netto vloeroppervlakte (dus voor 600m²) 

Berekening autoparkeerplaatsen: 24.084 * 3/100 + 2.380 * 5,5/100 + 800 * 8/100 = 723 + 131 + 64 = 

918 autoparkeerplaatsen 

Berekening fietsenstallingen: 24.084 * 1/100 + 2.380 * 2/100 + 800 * 8/100 = 241 + 48 + 64 = 353 

fietsenstallingen 

In het project worden 548 + 305 = 853 autoparkeerplaatsen en 353 fietsstalplaatsen voorzien (waarvan 

208 in de semi-ondergrondse parkeergarage ).  

De berekening voor fietsenstalling van de norm wordt gevolgd.   

De norm voor autoparkeerplaatsen heeft betrekking op baanwinkels en horeca zaken die standalone 

kunnen zijn. 

In ons geval, worden er 22 handelszaken gebundeld waarbij synergiën zijn omtrent parking gebruik en 

gedifferentieerde piekmomenten in functie van tijdstip in de dag, week en seizoenen. 

Bijgevolg werd er een reductie toegepast van 7 % t.o.v. norm. Deze reductie is gemotiveerd op basis 

van: 

• Duurzaam ruimtegebruik  
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• het project zet volop in op de fiets en het openbaar vervoer en dit zowel voor de bezoekers als 

voor het woon-werkverkeer. Door de nabijheid van stadcentrum en de link met de bestaande 

fietsroutes zijn we overtuigd dat het volwaardige alternatieven zijn voor de auto.  

 

Figuur 6-21: Ontsluiting en parkeeraanbod 

 

6.3.5 Effectbespreking en -beoordeling 

 Verwachte verkeersgeneratie ontwikkelingen 

Met betrekking tot de te verwachten verkeersgeneratie worden onderstaand twee rekenwijzen 

opgenomen. 

• De berekening zoals deze gebeurde voor het plan-MER Gemengde regionale bedrijventerreinen 

Mechelen Noord III en IV.  

• De berekening volgens het meest recente richtlijnen boek Mober 2018  

 

6.3.5.1.1 Berekening volgens plan-MER GRUP Gemengde regionale 
bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV 

In het plan-MER GRUP Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV (Antea 2015, 

i.o.v. Ruimte Vlaanderen) werden verschillende mogelijk programma’s onderzocht. De 

verkeersgeneratie van verschillende programmavarianten voor de projectgebieden Mechelen-Noord III 

en IV werd berekend. Onderstaande tabel geeft de verschillende programmavarianten en de geraamde 

verkeersgeneratie uit het plan-MER weer. 
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Tabel 6-15:Verkeersgeneratie projectgebieden (pae) (bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen 
Mechelen Noord III en IV’) 

 
 

De programmavariant waarbij Zone III als GRB en Zone IV als retailpark ontwikkeld wordt is 

weerhouden. 

Bovenstaande geraamde verkeersgeneratie heeft betrekking op de verkeersgeneratie bij de 

ontwikkeling van Mechelen – Noord III én IV. Hierna wordt de verkeersgeneratie berekend van het 

Retail project op Mechelen -Noord IV.  

In het plan-MER werd de verkeersgeneratie berekend op basis van de kengetallen van CROW 

kencijfers (publicatie 317). Intussen is er nog een tweede publicatie (CROW publicatie 381 uit 2018). 

De CROW benadert de verkeersgeneratie van de projectsite op basis van haar ligging, waarbij minimale 

en maximale kencijfers worden bepaald. Specifiek voor de betrokken projectsite werd uitgegaan van 

de kencijfers voor een winkelboulevard (of retailpark) gelegen in sterk stedelijk gebied, namelijk 19,3 

tot 22 motorvoertuigbewegingen per dag per 100 m² BVO.  

Dit betekent dat de verkeersgeneratie op basis van de kencijfers uit CROW-publicatie 317en 381 uitgaat 

van minimaal 5308, gemiddeld 5679 en maximaal 6050 motorvoertuigbewegingen per dag. 

In het plan-MER werd gerekend met de maximale waarden 

• 22 motorvoertuigbewegingen per dag, per 100m² bruto vloeroppervlak.  

• 3% van de bewegingen gebeuren tijdens de ochtendspits. 18% hiervan vertrekt.  

• 8% van de bewegingen gebeuren tijdens de avondspits. 57% hiervan vertrekt.  

 

Het projectgebied (27 500 m² Retail) genereert volgende verkeersintensiteiten  

• 6050 motorvoertuigbewegingen per dag  

• 181 voertuigbewegingen ’s morgens waarvan 33 vertrekkende en 148 toekomende voertuigen 

• 484 voertuigbewegingen tijdens de avondspits waarvan 276 vertrekkende en 208 toekomende 

voertuigen  
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6.3.5.1.2 Berekening volgens kencijfers richtlijnenboek voor 
mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en MOBER (2018) 

Onderstaand wordt de berekening van de verkeersgeneratie geactualiseerd door gebruikt te maken 

van de kencijfers uit het recente richtlijnenboek Mober (2018). 

6.3.5.1.2.1 Verkeersgeneratie per werkweekdag  

6.3.5.1.2.1.1 Bezoekers  

Het richtlijnenboek voor mobiliteitseffectenstudies gaat uit van het volgende kencijfers m.b.t. de 

bezoekers: 

• 33,9 bezoekers per 100 m² BVO (gemiddeld)  

• 50,85 bezoekers per 100 m² BVO (maximaal = gemiddeld x 1,5) (RLBM p.203) 

• 85% autogebruik (RLBM p208 – Ring shopping Kortrijk en Wijnegem shoppingcenter) (3% 

openbaar vervoer, 8% fiets en 3% te voet 

• 1,33 autobezettingsgraad (RLBM p. 210) 

• 2,9 combinatiefactor (RLBM p. 212 – shoppingcenter en retailpark) 

In een gemiddelde situatie zullen 9323 bezoekers per dag de projectsite bezoeken, waarvan 7924 met 

de wagen. Uitgaande van een autobezettingsgraad van 1,33 en rekening houdend met een 

combinatiefactor van 2,9 (meer winkel worden door dezelfde bezoeker bezocht) komt dit neer op 2054 

wagens per dag of 4109 motorvoertuigbewegingen per dag (attractie en productie). 

Uitgaande van een maximale situatie zullen 13984 bezoekers per de dag de projectsite bezoeken, 

waarvan 11886 met de wagen. Uitgaande van een autobezettingsgraad van 1,33 en rekening houdend 

met een combinatiefactor van 2,9 komt dit neer op 3082 wagens per dag of 6163 

motorvoertuigbewegingen per dag (attractie en productie). 

In totaal zal de projectsite dus volgens de kencijfers uit het richtlijnenboek voor 

mobiliteitseffectenstudies een verkeersgeneratie kennen van 4109 motorvoertuigwegingen op een 

gemiddelde dag en maximaal 6163 motorvoertuigbewegingen per dag op piekmomenten (solden, kerst, 

…). 

6.3.5.1.2.1.2 Werknemers 

Voor het aantal werknemers wordt uitgegaan van de kencijfers uit richtlijnenboek voor 

mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en MOBER uit 2018 

• 0,8 werknemers/ 100 m² BVO (RLBM p200) 

Voor modal split van de werknemers wordt uitgegaan van de kencijfers uit richtlijnenboek voor 

mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en MOBER uit 2018. 

• 81% autogebruik (RLBM p. 202) 

• 1,02 autobezettingsgraad (RLBM p. 202) 

Wanneer deze cijfers worden vooropgesteld wordt er in totaal 220 werknemers de site zullen bereiken, 

waarvan 178 met de wagen. Uitgaande van een autobezettingsgraad van 1,02 komt dit neer op 175 

wagens of 350 motorvoertuigbewegingen per dag (attractie en productie). 

6.3.5.1.2.1.3 Leveringen 

Voor het aantal leveringen wordt uitgegaan van de beschrijving in het richtlijnenboek voor 

mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en MOBER uit 2018 (p. 219).  

Het aantal leveringen met de vrachtwagen bedraagt 1 à 2% van de totale verkeerstroom. Uitgaande 

van een totale verkeerstroom van 4458 voertuigbewegingen per dag, betekent dit 89 

vrachtwagenbewegingen per dag (45 ingaand en 45 uitgaand) 
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De levering gebeuren voor 100% met vrachtwagens en bestelwagens. 

6.3.5.1.2.2 Verkeersgeneratie tijdens de spits  

6.3.5.1.2.2.1 Werknemers 

Het richtlijnenboek voor mobiliteitseffectenstudies heeft geen specifieke data m.b.t. de spreiding van 

de verkeersdeelnemers doorheen de dag. Er kan echter worden van uitgegaan dat de grootste stroom 

werknemers voor opening en na sluiting kan gemeten worden met een wisseling rond de middag. Het 

aantal verplaatsingen van werknemers in de avondspits wordt als verwaarloosbaar beschouwd. 

6.3.5.1.2.2.2 Bezoekers 

Het richtlijnenboek voor mobiliteitseffectenstudies (p. 214) gaat uit van onderstaande ritdistributie op 

basis van onderzoek in het OVG. De cijfers uit het OVG geven een gemiddelde over alle 

winkelverplaatsingen en dus over alle type winkels, ongeacht het openings- of sluitingsuur en zijn 

daarom eerder geschikt voor shopping- en winkelcentra, waar verschillende winkels gemengd 

voorkomen, dan voor individuele winkels. 
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Tabel 6-16: Ritdistributie winkel gerelateerde verplaatsingen vanuit detail analyse het OVG 3, 4 en 5.1  
(bron: richtlijnenboek voor mobiliteitseffectenstudies) 

 

Voor de dagverdeling wordt gebruikt gemaakt van de tabel 42, p. 214 van richtlijnenboek (zie hierboven) 

waarbij de relatie gelegd wordt naar het drukste uur op de verkeersinfrastructuur, zijnde de periode 7 

tot 8 uur in de ochtendspits en 17 tot 18 uur in de avondspits. Dit komt overeen volgende aandelen 

t.o.v. de totaliteit van de motorvoertuigbewegingen: 2% ingaande en 1% uitgaande bewegingen in de 

ochtendspits en 7% ingaande en 9% uitgaande bewegingen in de avondspits ofwel 

• 63 motorvoertuigbewegingen ’s morgens waarvan 21 vertrekkende en 42 toekomende 

voertuigen 

• 329 motorvoertuigbewegingen tijdens de avondspits waarvan 185 vertrekkende en 144 

toekomende voertuigen 
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6.3.5.1.2.2.3 Leveringen 

Volgens het richtlijnenboek voor mobiliteitseffectenstudies ligt het gemiddeld aantal in- en uitrijdende 

voertuigen voor leveringen tijdens de spits rond 5% à 7% van het totaal aantal leveringen. Dit kan echter 

oplopen tot 10% in bepaalde tellingen. Om met de maximale impact rekening te houden, wordt dus 

aangeraden 10% van het vrachtverkeer voor leveringen in rekening te brengen tijdens de spitsperiodes. 

Rekening houdende met 10% vrachtverkeer in de spits betekent dit afgerond 5 ingaande en 5 uitgaande 

vrachtwagenbewegingen in het spitsuur. 

6.3.5.1.2.3 Samenvatting verkeersgeneratie werkweekdag richtlijnenboek 2018  

In onderstaande Tabel 6-17 is de (vracht-) wagen gebonden verkeersgeneratie van de ontwikkeling 

weergegeven in voertuigbewegingen.  

 
Tabel 6-17: verkeersgeneratie Mechelen Noord IV op een gemiddelde werkdag uitgedrukt in voertuigbewegingen 

 etmaal ochtendspits (uur) avondspits (uur) 

 totaal In  uit In  Uit In  uit 

Werknemer 350 175 175 0 0 0 0 

Bezoeker 4109 2054 2054 42 21 144 185 

Leveringen 90 45 45 5 5 5 5 

Totaal  4549 2274 2274 47 26 149 190 

 

Om afstemming te hebben met gegevens uit verkeersmodellen wordt een omzetting naar pae/uur 

gemaakt waarbij volgende omzetting gehanteerd wordt 

• Wagen= 1 pae 

• Lichte vrachtwagen= 1,5 pae 

• Zware vrachtwagen= 2 pae 

We gaan er van uit dat de leveringen aan de verschillende handelszaken gebeuren met zware 

vrachtwagens. Onderstaande Tabel 6-18 geeft de verkeersintensiteiten uitgedrukt in pae/uur weer. 

Tabel 6-18: Verkeersgeneratie Mechelen Noord IV uitgedrukt in pae 

 etmaal ochtendspits (uur) avondspits (uur) 

 totaal In  uit In  Uit In  uit 

Werknemer 350 175 175 0 0 0 0 

Bezoeker 4109 2054 2054 42 21 144 185 

Leveringen 180 90 90 10 10 10 10 

Totaal  4639 2319 2319 52 31 154 195 
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6.3.5.1.2.4 Verkeersgeneratie in pieksituaties (solden, kerstkoopdagen)  

In totaal zal de projectsite dus volgens de kencijfers uit het richtlijnenboek voor 

mobiliteitseffectenstudies een verkeersgeneratie kennen van 4109 motorvoertuigwegingen op een 

gemiddelde dag en maximaal 6163 motorvoertuigbewegingen per dag op piekmomenten (solden, kerst, 

…). 

Er wordt van uitgegaan dat het aantal vrachtwagens (leveringen) en werknemers gelijk is aan het aantal 

van de gemiddelde werkdag. De impact van het werknemers verkeer op het spitsverkeer is 

onbestaande terwijl het vrachtverkeer een geringe impact heeft waarbij mag verwacht worden dat de 

leveringen buiten de spitsperioden op piekdagen (solden, koopdagen Kerst, enz..) georganiseerd 

worden. 

In onderstaande tabellen wordt de verkeersgeneratie van de ontwikkeling op een pielmoment 

weergegeven in respectievelijk voertuigbewegingen en pae. 

Tabel 6-19: verkeersgeneratie Mechelen Noord IV op een piekdag uitgedrukt in voertuigbewegingen 

 etmaal ochtendspits (uur) avondspits (uur) 

 totaal In  uit In  Uit In  uit 

Werknemer 350 175 175 0 0 0 0 

Bezoeker 6163 3082 3082 63 32 216 278 

Leveringen 90 45 45 5 5 5 5 

Totaal  6603 3302 3302 68 37 221 283 

 

Tabel 6-20: verkeersgeneratie Mechelen Noord IV op een piekdag uitgedrukt pae 

 etmaal ochtendspits (uur) avondspits (uur) 

 totaal In  uit In  Uit In  uit 

Werknemer 350 175 175 0 0 0 0 

Bezoeker 6163 3082 3082 63 32 216 278 

Leveringen 180 90 90 10 10 10 10 

Totaal  6693 3347 3347 73 42 226 288 

 

Ten opzichte van een gemiddelde werkdag wordt voor een piekdag in de spitsuren 66% meer verkeer 

verwacht.  

Er wordt verwachte dat deze piekdagen zich voordoen in soldenperiode en voorafgaand aan de 

feestdagen (Kerst, Nieuwjaar) waarbij voor beide perioden 3 dergelijke dagen kunnen beschouwd 

worden. Ervan uitgaande dat retail zich toespitst op de periode maandag-zaterdag zijn er 365 – 52 = 

313 openingsdagen per jaar. De piekdagen (2 x 3 dagen = 6 dagen) vertegenwoordigt 1,9% van het 

totaal aantal openingsdagen waardoor hun impact op jaarbasis verwaarloosbaar is. 

Echter solden en koopdagen hebben niet enkel impact hebben op de verkeersstromen van en naar de 

retailontwikkeling maar op het verkeer van en naar de stad Mechelen. Dit betekent dat de 

verkeerssituatie op het verkeersnetwerk in de omgeving van de ontwikkeling totaal verschillend is van 

de verkeerssituatie die kan afgeleid worden uit verkeersmodellen en tellingen. Een toename van 

verkeersstromen in de orde zoals hoger voorgesteld (+66%) heeft tot gevolg dat er 
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afwikkelingsproblemen zullen zijn op de kruispunten van de dragende verkeersstructuur van Mechelen 

waaronder de kruispunten N16xElektricteitstraat en N16xN1xR12. 

6.3.5.1.3 Vergelijking berekeningen 

De verkeersgeneratie uit het plan-MER GRUP regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV 

waarop tevens de unieke verantwoordingsnota is gebaseerd, werd berekend op basis van de maximale 

kencijfers uit CROW-publicaties 317 en 381. Deze verkeersgeneratie (6050 mvt/dag) ligt beduidend 

hoger (26%) dan de gemiddelde cijfers uit het richtlijnenboek (4549 mvt/dag) en leunen meer aan bij 

de maximale cijfers op basis van het richtlijnboek (6603 mvt/dag)16.  

De berekening van de verkeersgeneratie volgens CROW gaf 208 ingaande en 276 uitgaande 

verkeersbewegingen tijdens de avondspits. De berekening volgens het recente richtlijnenboek 2018 

geeft 154 ingaande en 195 uitgaande motorvoertuigen.  

Beide gegevensbronnen gaan uit van 100% bijkomende verkeersgeneratie. Terwijl in realiteit ook een 

groot percentage aan passanten (is geen extra verkeer) het retailpark zal bezoeken. Bijgevolg kunnen 

deze berekeningen als een overschatting worden beschouwd.  

Voor de verdere effectbespreking wordt gebruik gemaakt van de meest recente kencijfers uit het RL-

boek Mober 2018.  

 Toedeling verkeer op het wegennet 

Onderstaande figuren geven aan hoe het verkeer van en naar het project zich verdeelt over het 

wegennet. De routekeuze en het distributiepatroon uit het plan- MER GRUP regionale 

bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV werd bij de opmaak van de unieke verantwoordingsnota 

bijgesteld. Het plan-MER ging ervan uit dat 29% van al het toekomende en vertrekkende verkeer van 

en naar de projectgebieden (Mechelen Noord III en IV) via de N1 en de Elektriciteitstraat zou verlopen. 

Uitgaande van het principe om verkeer maximaal te sturen naar wegen van de hoogste categorie en 

met de minste weerstand is het aangewezen om alle verkeer maximaal via de R6 te sturen in plaats 

van via N1 en Elektriciteitstraat17.  

  

Figuur 6-22: Distributiepatroon toekomende en vertrekkend verkeer tijdens de avondspits (zonder bypass tussen 
N16 en R6) Bron: unieke verantwoordingsnota 

 

 

16 Dit geeft aan dat alle berekeningen uit de unieke verantwoordingsnota rekening houden met eventuele fluctuaties in de modal 

split en/of piekperiodes (solden, kerst, …), en als worst-case kunnen worden beschouwd (=sensitiviteitstoets). 
17 Merk op de het model .3.7.1 deze tendens inderdaad vertoont. 
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De toepassing van het distributiepatroon op de berekende verkeersintensiteiten betekent onderstaande 

verdeling van de verkeersintensiteiten tijdens de avondspits.  

Tabel 6-21: toedeling intensiteiten aan N16 – R6 – E19  

 
in uit 

N16-Gentsesteenweg 10% 15 10% 20 

E19-noord 21% 32 21% 41 

E19-zuid 15% 23 15% 29 

R6-noord 29% 45  0 

N16-oost 25% 39 54% 105 

totaal 100% 154 100% 195 

De N16-oost splitst zich op in een aantal rijrichtingen voor het inkomende en uitgaande verkeer. 

Tabel 6-22: toedeling intensiteiten N1 – R12  

 
in uit 

N1-Oskar van Kesbeeckstraat 0% 0 29% 57 

N1-Guido Gezellelaan 12% 18 12% 23 

R12-Egdard Tinellaan 13% 20 13% 25 

Ter hoogte van het nieuwe kruispunt verdeelt het verkeer zich als volgt voor de avondspits (op basis 

van de intensiteiten uit het PVMA 3.7.1. BAU 2025).  

 

Figuur 6-23: Toedeling verkeersgeneratie aan wegennet maatgevende avondspits (PVMA 3.7.1. BAU 2025).  
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 Effectgroep ‘Functioneren verkeerssysteem – Autoverkeer, aspect 
doorstroming’ 

In onderstaande tabel wordt het effect van de verkeersgeneratie (pae/uur) in de avondspits op de 

wegsegmenten in de omgeving van het projectgebied berekend.  

Tabel 6-23: Effecten – aspect doorstroming  

 
Theoretische 
capaciteit 
(pae/uur) 

Gecorrigeerde 
referentietoestand 
2025 (zonder project) 

PVMA (BAU 2025)  

(met project) 

N16-Gentsestw. richting 

Mechelen 
3600 1705 47,4% 1725 47,9% 

N16-Genstestw. richting 

Willebroek 
3600 1639 45,5% 1654 45,9% 

R6 3600 2440 67,8% 2440 67,8% 

N16 richting E19 3600 1368 38,1% 1410 39,2% 

N16 richting stad 3600 1646 46,0% 1760 48,9% 

N1-Oscar van Kesbeeckstraat 

(ri. Zuid) 
1000 1090 109% 1090 109% 

N1-Oscar van Kesbeeckstraat 

(ri noord) 
1000 1079 108% 1140 114% 

R12-Edgard Tinellaan (ri. West) 2400 1468 61,3% 1490 62,1% 

R12-Edgard Tinellaan (ri oost) 2400 1603 66,9% 1630 67,9% 

R12-Guido Gezellelaan (ri. 

Zuid) 
2400 1425 

59,5% 
1450 60,4% 

R12 Guido Gezellelaan (ri. 

Noord) 
2400 1490 

62,2% 
1510 62,9% 

 

De toename van het verkeer als gevolg van de ontwikkeling van Mechelen Noord IV heeft een effect 

dat lager is dan 5% op de verzadigingsgraad van de wegsegmenten m.u.v. het segment van de N1-

Oscar van Kesbeeckstraat (richting noord). Dit segment ken een toename van 6 %. 

De toekomstige verkeerssituatie op de verschillende wegsegmenten, uitgezonderd op de N1 – Oscar 

van Kesbeeckstraat (richting noord), kan beschouwd worden als status quo of verwaarloosbaar. De 

effecten op de N1 – Oscar van Kesbeeckstraat (richting noord) zijn negatief door de reeds hoge 

verzadigingsgraad.  
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 Effectgroep ‘Functioneren verkeerssysteem – Autoverkeer, aspect 
functioneren kruispunten’ 

Op onderstaande grafieken worden de verschillende verkeersstromen op het kruispunt 

N16/Elektriciteitstraat weergegeven voor de situatie 2025 inclusief de ontwikkelingen Mechelen Noord 

IV (PVMA 3.7.1 BAU 2025). 

 

Figuur 6-24: Verkeerstromen kruispunt N16xElektriciteitstraat - 2025 

 

Strodio 4.3 www.trenso.nl license ARCADIS Belgium

61

1279

10

7
5 1

1
2

4

47

1669

44

3
1

3
3

5
6

1350

2
0

0

1760

1
2

0

31

1669

124

6
1

3
3

4
4

75

1279

56

4
7 1

1
0

1824

1
3

8

1410

5
8

3174

3
3

8

3170

1
7

8

N16 (zuid)

E
le

k
tr

ic
it
e

it
s
tr

a
a

t 
(w

e
s
t)

N16 (noord)

E
le

k
tr

ic
it
e

it
s
tr

a
a

t 
(o

o
s
t)

Intensiteiten kruispunt N16 / Elektriciteitstraat

Avondspits 2025: 17:00-18:00 uur (mvt)

N16xElektriciteitstraat 2025.str

ARCADIS Belgium



 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

124 van 264 

 

Figuur 6-25: Verkeerstromen kruispunt N16xN1xR12 – 2025 – zonder ontwikkeling Mechelen Noord IV 

 

Volgende verzadigingsgraden voor de kruispunten worden berekend met ICU-tool. De sheets met de 

berekeningen zijn in bijlage opgenomen. 

 

Gecorrigeerde 
referentietoestand 

2025  

(zonder ontwikkelingen 

Mechelen Noord IV) 

BAU 2025  Verschil 

N16 / Elektriciteitstraat 74,5% / LOS D 77,9% / LOS D + 3,4% 

N16 / N1 / R12 96,5% / LOS F 99,0 /LOS G + 2,5% 

Tabel 6-24: Effecten – functioneren kruispunten  

 

De impact van de ontwikkelingen ter hoogte van de kruispunten zijn te beschouwen als 

verwaarloosbaar (stijging < 5%). 
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Wachtrijlengtes 

Uit de berekening van het afwikkelingsniveau van de verkeerslichtengeregelde kruispunten via ICU-

tool kan tevens de wachtrijlengte op de verschillende takken en rijrichtingen van het kruispunt afgeleid 

worden. Voor de kruispuntbelasting 2025-gecorrigeerd en 2025 worden volgende wachtrijlengtes 

berekend 

Kruispunt N16 x Elektriciteitstraat 

 

Kruispunt N16xN1xR12 

 

Tabel 6-25: wachtrijlengtes 2025-gecorrigeerd 

Kruispunt / tak 
Bestaande 
afstand 

wachtrijlengte restlengte 

N16xElektricteitstraat  

tak N16 richting KP N16xN1 
370 m 126 m 244 m 65,9% 

N16xN1xR12 

tak richting KP 

N16xelektriciteitstraat 

370 m 114 m 256 m 69,2% 

 

De wachtrijlengtes hebben geen invloed op het functioneren, afwikkelen van beide kruispunten. 

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

aantal cycli/u 30

2025 gecorrigeerd

vrt/cyclus/lane 2 27 0 3 21 0 3 1 5 2 3 0

lengte 12 162 0 18 126 0 18 6 30 12 18 0

opstellengte 20 250 0 30 190 0 30 10 50 20 30 0

2025

vrt/cyclus/lane 2 29 0 3 22 0 3 1 5 2 3 0

lengte 12 174 0 18 132 0 18 6 30 12 18 0

opstellengte 20 270 0 30 200 0 30 10 50 20 30 0

Movement

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

aantal cycli/u 30

2025 gecorrigeerd

vrt/cyclus/lane 2 19 14 5 19 4 10 16 10 7 14 4

lengte 12 114 84 30 114 24 60 96 60 42 84 24

opstellengte 20 180 130 50 180 40 90 150 90 70 130 40

2025

vrt/cyclus/lane 3 20 15 5 19 4 10 17 9 7 13 5

lengte 18 120 90 30 114 24 60 102 54 42 78 30

opstellengte 30 180 140 50 180 40 90 160 90 70 120 50

Movement



 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

126 van 264 

In de situatie 2025, met retailontwikkeling van Mechelen Noord IV, nemen de wachtrijlengtes toe. De 

wachtrijlengtes zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabel 6-26: wachtrijlengtes 2025 

Kruispunt / tak Bestaande afstand wachtrijlengte restlengte 

N16xElektricteitstraat  

tak N16 richting KP N16xN1 
370 m 132 m 238 m 64,3% 

N16xN1xR12 

tak richting KP N16xelektriciteitstraat 
370 m 120 m 250 m 67,6% 

De wachtrijlengten nemen beperkt toe. Er is echter nog voldoende afstand (restlengte) waardoor er 

geen onderlinge invloed is op het afwikkelen van de kruispunten 

Aangezien de verdeling van de intensiteiten op de takken van de kruispunten in de PVM 2025 niet 

overeenkomen met de kruispunttellingen uit 2013 (zie bijlage §0), dient er rekening gehouden te worden 

dat de reële situatie een ander verkeersbeeld op deze kruispunten kan inhouden. Het verloop van de 

verkeersstromen in de verkeerstellingen van 2013 geeft een zwaarder belast kruispunt dan deze in het 

verkeersmodel 3.7.1. 

Er werd ook een berekening gedaan voor het nieuwe kruispunt. Voor dit nieuwe kruispunt werd een 

verzadigingsgraad van 60.5% bekomen (of LOS B, zeer weinig congestiekans). Dit wordt beoordeeld 

als beperkt negatief.  

 Effectgroep duurzame verplaatsingen 

Het aanbod openbaar vervoer blijft ongewijzigd, echter de toegankelijkheid van het openbaar vervoer 

stijgt door het voorzien van een halte op de N16 t.h.v. het nieuwe kruispunt. Deze halte zorgt voor de 

ontsluiting van de projectsite enerzijds en een betere ontsluiting met openbaar vervoer voor de wijk ten 

noorden van de N16 anderzijds. 

Het aanbod fietsinfrastructuur neemt toe door de aanleg van de oostelijke fietsroute die het 

projectgebied met het fietspad aan de Dijle verbindt. Op de projectsite wordt de westelijke en oostelijk 

fietstoegang met elkaar verbonden waardoor de fietsrelaties in het gebied toenemen. De oostelijke en 

westelijke fietstoegang kruisen de R6 ongelijkvloers. 

De voetgangers kruisen de N16 en de nieuwe ontsluitingsweg gelijkvloers in de 

verkeerslichtenregeling en de R6 ongelijkvloers. 

Deze ontwikkeling kan gezien worden als een positieve ontwikkeling met betrekking tot de multimodale 

ontsluiting van het project en het omliggende gebied door de bijkomende bushalte en de fiets- en 

voetgangersverbindingen die gerealiseerd worden in het project. Het effect mbt duurzame 

verplaatsingen wordt als positief beoordeeld.   

6.3.6 Aanbevelingen en milderende maatregelen 

In het project werden reeds verschillende maatregelen geïntegreerd, zoals bijvoorbeeld de verbetering 

van de ontsluiting voor openbaar vervoer (zie §2.3.2) en fietsers en voetgangers (zie §2.3.3 en §2.3.4) 

Bijkomend kunnen volgende aandachtspunten nog worden aangehaald:  

• De bedrijven van het retailpark kunnen verplicht worden een bedrijfsvervoersplan opmaken. 

Hierbij kunnen volgende initiatieven opgenomen worden: 

• Verplichte terugbetaling van het volledige openbaar vervoersticket of geven van een 

fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen (bv. derdebetalersysteem). 
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• voorzien van hoogwaardige fietsenstallingen (in de ondergrondse garage worden comfortabele 

fietsenstallingen voorzien ) en aan de handelszaken wordt gesuggerreerd om douche- en 

omkleedfaciliteiten voor de fietsende werknemer te voorzien. 

 

6.3.7 Conclusie 

De invulling van Mechelen Noord IV met 27.439 m² retailoppervlakte zal een beperkte impact hebben 

op het totale verkeervolume van de verschillende wegsegmenten in de omgeving van het 

projectgebied. Het effect kan beschouwd worden als verwaarloosbaar. Een uitzondering vormt het 

segment N1 – Oscar van Kesbeeckstraat (richting noord) waar de impact als negatief kan beschouwd 

worden.  

Wat betreft het functioneren van de kruispunten kan gesteld worden dat de verzadigingsgraden van 

de kruispunten N16/Elektriciteitstraat en N16/N1/R12 reeds hoog zijn. De ontwikkeling van Mechelen 

Noord VI heeft een beperkte impact op functioneren van dit kruispunt. De toename is kleiner dan 5% 

en kan als verwaarloosbaar beschouwd worden.  

Er wordt een nieuw bijkomend kruispunt gerealiseerd (met zeer weinig kans op congestie). Dit wordt 

als beperkt negatief beoordeeld. 

De inspanningen om de duurzame modi (fietser en voetganger) meer in beeld te brengen en 

comfortabele netwerken aan te bieden, kan beschouwd worden als een positief effect. 
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6.4 Lucht 

6.4.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline lucht wordt afgebakend tot het gebied waarin significante effecten 

op de luchtkwaliteit worden verwacht. Uit de discipline mobiliteit blijkt dat verkeerstoenames worden 

verwacht op volgende wegen (zie Kaart 3): 

• toegangsweg retailpark 

• E19 ter hoogte van op- en afritcomplex Mechelen Noord 

• N16 tussen op- en afrittencomplex Mechelen Noord en kruispunt met N1 en R12 

• N16 tussen Baroniestraat en op- en afrittencomplex Mechelen Noord 

• N1 Oscar van Kesbeeckstraat 

• N1 Antwerpsesteenweg 

• R12 Edgar Tinellaan 

• R12 Guido Gezellelaan 

• R6 tussen lus en N1 

• R6 tussen N1 en N14 

Het studiegebied voor CAR beperkt zich tot maximaal 30 m van de beschouwde wegen, het 

studiegebied van IFDM Traffic (waarin alle wegen met gemotoriseerd verkeer zijn opgenomen) werd 

bepaald als een gebied van 4 op 4 km rondom het projectgebied). 

6.4.2 Methodologie 

 Beschrijving referentiesituatie 

De huidige luchtkwaliteit wordt beschreven aan de hand van de interpolatiekaarten van VMM of IRCEL 

(Intergewestelijk Cel voor het Leefmilieu, www.irceline.be). 

Zowel voor de referentiesituatie als voor de geplande situatie zal een model opgesteld worden. Voor 

de doorrekeningen worden de volgende modellen gebruikt: 

• IFDM-Traffic: Dit model werd in 2009-2010 door VITO ontwikkeld en in 2015-2016 volledig 

vernieuwd i.o.v. Departement LNE ter ondersteuning van de opmaak van milieueffectrapportages 

en het Vlaamse luchtkwaliteitsbeleid, specifiek rekening houdend met verkeersemissies. Dit is 

een gebiedsdekkend model, dat geen rekening houdt met afscherming door bebouwing of 

andere elementen die een vrije luchtcirculatie belemmeren. In dit model wordt evenmin het effect 

van insleuvingen of (geluids-) schermen in rekening gebracht. Het model is dan ook het meest 

geschikt voor wegen in een open omgeving (snelwegen, sommige gewestwegen). 

• CAR Vlaanderen: Dit model is in 2006 in opdracht van de Vlaamse overheid ontwikkeld en zowel 

softwarematig als inhoudelijk aangepast in 2017. Dit resulteerde in CAR-Vlaanderen v3.0. Het 

CAR model is het meest geschikt voor modelleringen binnen een stedelijke omgeving (wegen 

met bebouwing).  

 

IFDM Traffic 

Voor de berekening met IFDM Traffic wordt een uitsnede uit het provinciaal verkeersmodel 3.7.1 

genomen. Daar het verkeersmodel in de verkeersdoorrekening voor 2025 reeds rekening houdt met 

het project, wordt op deze wijze de geplande situatie geëvalueerd. 

De inputgegevens van het model worden gegeven in Bijlage 9: Inputgegevens IFDM Traffic. 

CAR Vlaanderen 

Gezien de verdeling van de voertuigcategorieën uit het verkeersmodel niet overeenkomt met deze in 

CAR, wordt de verdeling aangepast volgens de methodiek gegeven in de handleiding CAR Vlaanderen 

v3.0 (hierbij wordt de fractie vrachtwagens verdeeld over de categorieën middelzwaar, zwaar en 
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bussen, volgens hun aandeel in de standaard verdeling). Het snelheidstype en fractie verkeersstagnatie 

worden eveneens bepaald zoals beschreven in Bijlage A van deze handleiding. 

De inputgegevens van het model worden gegeven in Bijlage 10: Inputgegevens CAR Vlaanderen. 

Referentiejaar vlootsamenstelling en achtergrondconcentratie 

De verkeersdoorrekeningen gebeuren met 2025 als referentiejaar. Omdat het project echter vanaf 2021 

zal worden geëxploiteerd, zal 2020 als referentiejaar gehanteerd worden voor de vlootsamenstelling en 

de achtergrondconcentratie, om de worst case situatie in beeld te brengen.  

Parameters en toetsingswaarden luchtkwaliteit 

De immissiewaarden in de huidige toestand en de referentiesituatie worden getoetst aan de 

milieukwaliteitsnormen voor lucht opgenomen in VLAREM II. Conform het richtlijnenboek ‘Lucht’ (2012) 

(p. 92) dient de voorkeur gegeven aan de wettelijke Vlaamse huidige of toekomstige immissienormen 

wanneer deze beschikbaar zijn. (Een toetsing aan gezondheidskundige advieswaarden, waaronder 

WHO-normen, is opgenomen in discipline Mens – gezondheid.) 

Ten aanzien van verkeer zijn hierbij de polluenten NO2, PM10 en PM2,5 relevant.  

Tabel 6-27: Toetsingswaarden luchtkwaliteit in discipline Lucht 

Parameter Type waarde Middelingstijd Doelstelling 

NO2 Grenswaarde 

1 uur 
200 µg/m³, max. 18 

overschrijdingen per jaar 

1 jaar 40 µg/m³ 

PM10 Grenswaarde 

1 dag 
50 µg/m³, max. 35 

overschrijdingen per jaar 

1 jaar 40 µg/m³ 

PM2,5 

Grenswaarde 1 jaar 25 µg/m³ vanaf 2015 

Indicatieve grenswaarde18 1 jaar 20 µg/m³ vanaf 2020 

 

Voor PM2,5 zal (ook voor de huidige toestand) getoetst worden aan de toekomstige (strengere) norm 

van 20 μg/m³. Volgens de recentste inzichten is EC19 de meest adequate parameter om lokale 

luchtkwaliteit te beoordelen die vooral door verkeersemissies wordt bepaald. Deze parameter 

(onderdeel van PM) blijkt uit recente studies namelijk een betere relatie te hebben met 

gezondheidseffecten dan PM, en bovendien is er een betere correlatie tussen verkeersgerelateerde 

luchtverontreiniging en EC dan tussen verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en PM. Voor EC 

bestaan evenwel (nog) geen wettelijke grenswaarden. De resultaten voor EC zullen enkel informatief 

worden opgenomen. 

 Effectvoorspelling en -beoordeling 

De impact van emissies tijdens de aanlegfase (als gevolg van de inzet van machines, stofvorming, 

transport) wordt kwalitatief beschreven. 

 

18 Wordt mogelijk nog herzien 
19 EC staat voor Elementary Carbon of elemantair koolstof; het wordt ook vaak benoemd met de termen BC (Black Carbon of 
zwart koolstof) of ‘Roet’. 
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Voor de geplande situatie kan het verkeersmodel 3.7.1 rechtstreeks worden gebruikt, gezien dit model 

rekening houdt met het project.  

De berekende immissiewaarden in elk punt van het modelgebied worden enerzijds opnieuw getoetst 

aan de Vlarem-normen en anderzijds vergeleken met de overeenkomstige immissiewaarden in de 

referentiesituatie, om de bijdrage van het project aan de lokale luchtkwaliteit in te schatten. Deze 

bijdrage wordt getoetst aan het significantiekader conform het richtlijnenboek lucht, waarbij de bijdrage 

telkens wordt uitgedrukt in % t.o.v. de milieukwaliteitsnorm met +/- 1, 3 en 10% als effectscoregrenzen. 

Tabel 6-28: Significantiekader Lucht 

Immissiebijdrage (X) t.o.v. de 
milieukwaliteitsnorm van de 
polluent of toegelaten aantal 

overschrijdingen 

Beoordeling 
Koppeling met milderende 

maatregelen 

X ≤ +1% 
Niet significante (0) of positieve 

impact (+1 tot +3) 

Geen milderende maatregel 

noodzakelijk 

X > +1% Beperkt negatieve impact (-1) 

Onderzoek naar milderende 

maatregelen is minder dwingend, 

tenzij de milieukwaliteitsnorm in de 

referentiesituatie reeds voor meer 

dan 80% ingenomen is 

X > +3% Negatieve impact (-2) 

Milderende maatregelen moeten 

gezocht worden met zich op 

implementatie op korte termijn. Bij 

het ontbreken hiervan dient dit 

gemotiveerd te worden. 

X > +10% Aanzienlijk negatieve impact (-3) 
Milderende maatregelen zijn 

essentieel. 

Aanzienlijk negatieve scores worden gekoppeld aan de wenselijkheid/noodzaak om milderende 

maatregelen te zoeken en toe te passen. Indien de milieugebruiksruimte in de referentiesituatie reeds 

voor meer dan 80% is ingenomen (voor NO2 komt dit bijvoorbeeld overeen met 32 μg/m³), dan moet 

dus ook reeds bij een beperkt negatieve impact (score -1) dwingend gezocht worden naar milderende 

maatregelen. 

In functie van het aspect klimaat worden ook de CO2-emissies gemodelleerd met IFDM Traffic. 

De emissies in de parking zelf worden ingeschat op basis van aannames over het aantal dagelijkse 

parkeerbewegingen en de gemiddeld af te leggen afstand in de parking. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van de emissiefactoren voor fileverkeer (gemiddelde snelheid 13 km/u) die gehanteerd 

worden in het model CAR Vlaanderen. Vervolgens worden deze emissies met de tool IMPACT 

gemodelleerd door de in- en uitrit van de parking en de ventilatiepunten als een puntbron te 

beschouwen.  

De impact van emissies afkomstig van verwarming worden als verwaarloosbaar beschouwd en worden 

in het MER niet verder begroot of beoordeeld.   

Milderende maatregelen 

In het geval van verkeersemissies moet op projectniveau in eerste instantie gezocht worden naar het 

reduceren van de (auto)verkeersvolumes. Uitstootnormen van voertuigen worden immers op een hoger 

beleidsniveau bepaald. Het onderzoek naar de reductie van de verkeersintensiteiten dient te gebeuren 

binnen de discipline mobiliteit. Indien uit dit onderzoek blijkt dat milderende maatregelen kunnen 

genomen worden om de verkeersintensiteiten te reduceren, kunnen deze worden doorgerekend in de 

discipline lucht. Indien er geen (verdere) maatregelen mogelijk zijn, of een kwantificatie van het effect 
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van de maatregel niet mogelijk is, is ook een doorrekening van deze maatregelen in de discipline lucht 

uiteraard evenmin mogelijk. 

6.4.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

 Luchtkwaliteit in de huidige situatie (2017) op basis van VMM 
interpolatiekaarten 

De huidige luchtkwaliteit ter hoogte van het projectgebied en diens omgeving voor de parameters NO2, 

PM10 en PM2,5 wordt afgeleid uit luchtkwaliteitskaarten op de websites van VMM. Momenteel is 2017 

het meest recente jaar voor beschikbare kaarten van NO2, PM10, PM2,5. en roet (BC).  

De jaargemiddelde NO2-concentratie (zie Kaart 14) langs de N16 ter hoogte van het projectgebied lag 

tussen 31 en 35 µg/m³ met lokaal concentraties boven 35 µg/m³. De NO2-concentraties nemen snel af 

met de afstand tot de weg. In de omliggende straten ligt de concentratie tussen 26 en 30 µg/m³. De 

luchtkwaliteitsnorm van 40 µg/m³ wordt vrijwel overal gerespecteerd. Langs de E19 wordt de norm 

echter wel overschreden. Langs de N1 Antwerpsesteenweg, N1 Oscar van Kesbeeckstraat, R12 / 

Guido Gezellelaan en N16 Gentsesteenweg komen eveneens lokaal concentraties boven de NO2-

grenswaarde van 40 µg/m³ voor. 

De gemiddelde PM10-concentratie (Kaart 15) lag ter hoogte van het projectgebied tussen 21 en 25 

μg/m³ (< jaargrenswaarde 40 μg/m³). In de omliggende straten ligt dit tussen 16 en 20 µg/m³. Langs de 

N1 Antwerpsesteenweg, N1 Oscar van Kesbeeckstraat, R12 / Guido Gezellelaan en N16 

Gentsesteenweg zijn de PM10-concentraties lokaal verhoogd maar ze voldoen aan de grenswaarden. 

De jaargemiddelde PM2,5-concentratie (Kaart 16) in de omgeving van het projectgebied bedroeg tussen 

13 en 15 μg/m³. Deze concentratie blijft onder de geldende norm van 25 µg/m³ en ook onder de 

indicatieve grenswaarde van 20 µg/m³ die vooropgesteld wordt vanaf 2020. Langs de N1 

Antwerpsesteenweg, N1 Oscar van Kesbeeckstraat, R12 / Guido Gezellelaan en N16 Gentsesteenweg 

zijn de PM2,5-concentraties lokaal verhoogd maar ze voldoen aan de grenswaarden. 

De BC-concentratie bedroeg tussen 1,51 en 2,00 µg/m³ ter hoogte van het projectgebied. Voor BC 

(roet) zijn vooralsnog geen milieukwaliteitsnormen vastgesteld. 

 Luchtkwaliteit 2020-2025 met immissiebijdrage verkeer 

De bijdrage van het verkeer in de referentiesituatie zonder het project (2020 op basis van verkeerscijfers 

2025) werd gemodelleerd met: 

• IFDM Traffic voor wegen zonder bebouwing binnen de 30 meter van de wegas ((delen van) E19, 

R6, N16); 

• CAR Vlaanderen v3.0 voor wegen met bebouwing binnen de 30 meter van de wegas (overige 

wegsegmenten zoals aangegeven in §6.4.1).  

 

IFDM Traffic 

Uit de kaarten blijkt dat de immissieconcentraties zoals berekend met IFDM Traffic voor de 

referentiesituatie 2020, iets verbeteren ten opzichte van de situatie in 2017. Zo ligt het projectgebied 

nu in een zone met een jaargemiddelde NO2-concentratie van minder dan 30 µg/m³ (Kaart 17).  Globaal 

zien we een afname van de concentraties met ca. 3 µg/m³ voor NO2, ca. 2 µg/m³ voor PM10 (Kaart 18) 

en 1 µg/m³ voor PM2,5 (Kaart 19). Ondanks de toename van het wegverkeer wordt er dus een 

verbetering van de luchtkwaliteit verwacht als gevolg van de verscherping van de uitstootnormen en 

hernieuwing van het wagenpark. 

De EC-concentraties in het studiegebied (Kaart 20) bedragen ca. 0,8 µg/m³ ter hoogte van het 

projectgebied. Ter hoogte van de E19 loopt dit op tot maximaal 1,2 µg/m³. 
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CAR Vlaanderen 

Voor de resultaten van de berekeningen wordt verwezen naar §6.4.4.2. In de referentiesituatie zijn er 

reeds overschrijdingen van de grenswaarden voor NO2. De (indicatieve) grenswaarden voor PM10 en 

PM2,5 worden wel gerespecteerd. 

6.4.4 Effectbespreking en -beoordeling 

 Aanlegfase 

De machines die tijdens de aanlegfase ingezet worden, veroorzaken samen met het werfverkeer een 

bepaalde emissie. Daardoor is het onvermijdelijk dat er een effect naar lucht zal optreden.  

Uitlaatgassen 

Het aandeel van de emissies afkomstig van de werfmachines en het werfverkeer varieert van dag tot 

dag, en wordt eerder gering geacht ten opzichte van de huidige emissiebronnen in de omgeving zoals 

het verkeer, verwarming van bedrijven en woningen… Het effect op de luchtkwaliteit ten gevolge van 

de werfmachines en het werfverkeer wordt, rekening houdend met het tijdelijke karakter, als een 

beperkt negatief tot verwaarloosbaar effect beoordeeld. 

Stof 

Sinds begin 2017 is een nieuwe wetgeving rond stofhinder van kracht, die de aannemer ertoe verplicht 

om maatregelen te nemen om stofhinder te beperken in geval van bouw-, sloop- en 

infrastructuurwerken in open lucht (hoofdstuk 6.12 van Vlarem II). De maatregelen moeten specifiek 

voor elke werf vastgelegd worden in procedures en instructies en bevatten minstens onderstaande 

aspecten. 

Bij breekwerken, zandstralen, polijsten, slijpen, boren, frezen, zagen en/of slopen, dient de aannemer 

daarnaast minstens 1 van volgende maatregelen te nemen:  

• Locatie afschermen met doeken of zeilen; 

• Locatie benevelen, zeker voor slopen bij droog weer en/of wind die visuele stofverspreiding 

veroorzaakt; 

• Apparatuur bevochtigen; 

• Stofafzuiging op toestellen. 

 

Om opwaaien van stof te beperken moet de snelheid van voertuigen worden beperkt tot: 

• 20 km/h op bouwwerven; 

• 30 km/h bij wegwerkzaamheden voor voertuigen met een brutogewicht van 3500 kg of meer; 

• 40 km/h bij wegwerkzaamheden voor voertuigen met een brutogewicht van minder dan 3500 kg. 

 

Omwille van deze verplichte maatregelen en aangezien stof in de onmiddellijke omgeving van de werf 

neerslaat, kan verwacht worden dat de effecten van de stofhinder verwaarloosbaar tot beperkt negatief 

zullen zijn. 

 Exploitatiefase 

Verkeersbijdrage IFDM Traffic 

Deze impactmodellering is geschikt voor de evaluatie van de luchtkwaliteit langs de gewestwegen, 

buitenstedelijke wegen en autosnelwegen in een open omgeving.  

Op Kaart 21 t/m Kaart 24 worden de gemodelleerde concentraties van NO2, PM10, PM2,5 en EC voor 

de geplande situatie (2020) weergegeven. Indien deze vergeleken worden met deze voor de 
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referentiesituatie, valt voornamelijk het verschil op voor de NO2-kaart ter hoogte van de lus van de R6. 

Op de overige kaarten zijn de verschillen niet onmiddellijk op te merken.   

Kaart 25 is een verschilkaart die het verschil in NO2-concentratie tussen de geplande en 

referentiesituatie weergeeft, en bijgevolg de impact van het project visualiseert. De kleurcode 

visualiseert hierbij ook de score volgens het significantiekader Lucht (groen: 0, geel: -1; oranje: -2; rood: 

-3). Uit deze verschilkaart blijkt dat de concentratie het meest toeneemt langs de N16 ter hoogte van 

het projectgebied en langs de nieuwe ontsluitingsweg. Dit is een logisch gevolg van het feit dat hier alle 

verkeer naar en van de site samenkomt.  

Ter hoogte van de bewoning in de Holmlei en omgeving, blijft de concentratietoename beperkt tot 

maximaal 0,4 µg/m³ (verwaarloosbaar). 

Voor PM10 en PM2,5 is er geen relevante toename langs de snelwegen/gewestwegen (in open 

omgeving) waarneembaar (steeds minder dan 1% van de (indicatieve) grenswaarde) (zie Kaart 26 en 

Kaart 27). Voor EC bedraagt de toename minder dan 0,1 µg/m³ (Kaart 28). Door het gebrek aan een 

toetsingskader kan de impact van EC niet worden beoordeeld. 

We benadrukken hier nog eens dat de hoger beschreven toetsing enkel geldt voor de impact van de 

wegen gelegen in een open omgeving. 

Verkeersbijdrage CAR Vlaanderen 

Ter hoogte van de wegsegmenten met bebouwing levert IFDM-Traffic een onderschatting van de 

luchtconcentraties op die met CAR Vlaanderen wel in rekening kunnen gebracht worden. Via CAR 

Vlaanderen wordt hier een bijkomende analyse op uitgevoerd.  

Langs de N16 ter hoogte van het projectgebied (waar zich o.b.v. de evaluatie met IFDM-traffic de 

relevantste effecten voordoen) is geen bebouwing aanwezig, waardoor de evaluatie met IFDM-traffic 

de meest correcte is en dus voor deze weg geen evaluatie met CAR Vlaanderen wordt uitgevoerd. 

We selecteren voor een modellering met CAR Vlaanderen de wegsegmenten waar wel bebouwing 

aanwezig is. In CAR is het noodzakelijk een afstand tot de wegas op te geven. Deze kan sterk 

verschillen afhankelijk van de locatie op het wegsegment. Ook de hoogte van de bebouwing en de 

afstand tussen de gebouwen kan verschillen (min of meer aaneengesloten). Voor CAR worden daarom 

per wegsegment een aantal combinaties van wegkenmerken gekozen. Hierbij werd ook een worst case 

combinatie van wegkenmerken gekozen voor dat segment.  

Er werd dus een berekening uitgevoerd op verschillende afstanden van de as van de weg (in functie 

van de aanwezige gebouwen). Deze afstanden zijn op basis van luchtfoto’s bepaald (zie Bijlage 10).  
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In onderstaande tabellen worden de berekende concentraties, het procentueel aandeel ten opzichte 

van de toetsingswaarde (milieukwaliteitsnorm) en de beoordeling cfr het significantiekader Lucht 

gegeven. De segmenten A tot E hebben elk een verschillende verkeersbijdrage van het project.  

Tabel 6-29: Berekende concentratietoename NO2 (µg/m³) en beoordeling cfr significantiekader Lucht 

W
e
g

s
e
g

m
e
n

t 

Straatnaam 
Jaargemiddelde 

referentiesituatie 

Jaargemiddelde 

geplande situatie 

Versc

hil 

% tov Toetsingswaarde 

(40 µg/m³) 

Sco

re 

A 

Gentsesteenw

eg 
34,4 34,6 0,2 0,5% 0 

Gentsesteenw

eg 
39,3 39,6 0,3 0,8% 0 

B 

R12 Edgard 

Tinellaan 
39,7 40,0 0,3 0,7% 0 

R12 Edgard 

Tinellaan 
45,0 45,4 0,4 1,0% -1 

C 

R12 Guido 

Gezellelaan 
39,9 40,1 0,2 0,5% 0 

R12 

Olivetenvest 
31,5 31,6 0,1 0,3% 0 

D 

N1 

Antwerpsestee

nweg 

32,1 32,4 0,3 0,7% 0 

N1 

Antwerpsestee

nweg 

33,6 33,9 0,3 0,7% 0 

N1 

Antwerpsestee

nweg 

38,2 38,7 0,5 1,3% -1 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraa

t 

42,4 43,0 0,6 1,5% -1 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraa

t 

42,4 43,0 0,6 1,5% -1 

E 

N1 

Antwerpsestee

nweg 

30,5 30,8 0,3 0,8% 0 

N1 

Antwerpsestee

nweg 

38,4 39,0 0,6 1,5% -1 
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Voor NO2 worden er geen overschrijdingen van de uurgrenswaarde (maximaal 18 overschrijdingen van 

200 µg/m³ per jaar) berekend (niet weergegeven in tabel). Er worden wel overschrijdingen van de 

jaargrenswaarde berekend, zowel voor de referentie- als geplande situatie. De immissietoename als 

gevolg van het project bedraagt maximaal 0,6 µg/m³, wat te beoordelen is als beperkt negatief volgens 

het significantiekader lucht.  

Tabel 6-30: Berekende concentratietoename PM10 (µg/m³) en beoordeling cfr significantiekader Lucht 

W
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e
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 d
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 d
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e
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h
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e
ld

e
 

%
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o
v
 T

o
e

ts
in

g
s

w
a
a
rd

e
 

(4
0
 µ

g
/m

³)
 

S
c
o

re
 

A 

Gentsesteenweg 19,7 13 19,7 13 0 0% 0 

Gentsesteenweg 20,5 14 20,6 15 0,1 0,2% 0 

B 

R12 Edgard Tinellaan 20,8 15 20,8 15 0 0% 0 

R12 Edgard Tinellaan 21,8 17 21,9 18 0,1 0,2% 0 

C 

R12 Guido Gezellelaan 20,6 15 20,6 15 0 0% 0 

R12 Olivetenvest 19,2 12 19,2 12 0 0% 0 

D 

N1 Antwerpsesteenweg 19,3 12 19,4 12 0,1 0,2% 0 

N1 Antwerpsesteenweg 19,6 13 19,6 13 0 0% 0 

N1 Antwerpsesteenweg 20,3 14 20,4 14 0,1 0,2% 0 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
21,0 15 21,0 16 0 0% 0 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
21,0 15 21,0 16 0 0% 0 

E 

N1 Antwerpsesteenweg 19,0 12 19,1 12 0,1 0,2% 0 

N1 Antwerpsesteenweg 20,4 14 20,5 14 0,1 0,2% 0 

 

Voor PM10 worden zowel de jaargrenswaarde als het aantal toegelaten overschrijdingen van de 

daggrenswaarde (35 x hoger dan 50 µg/m³ per jaar) gerespecteerd. De bijdrage van het project is te 

beoordelen als verwaarloosbaar volgens het significantiekader lucht.  



 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

136 van 264 

Tabel 6-31: Berekende concentratietoename PM2,5 (µg/m³) en beoordeling cfr significantiekader Lucht 
W

e
g

s
e
g

m
e

n
t 

Straatnaam 

Jaar-

gemiddelde 

referentie-

situatie 

Jaar-

gemiddelde 

geplande 

situatie 

Verschil 

% tov 

Toetsingswaar

de (20 µg/m³) 

Score 

A 

Gentsesteenweg 12,7 12,7 0 0,0% 0 

Gentsesteenweg 13,3 13,4 0,1 0,5% 0 

B 

R12 Edgard Tinellaan 13,4 13,4 0 0,0% 0 

R12 Edgard Tinellaan 14,0 14,0 0 0,0% 0 

C 

R12 Guido 

Gezellelaan 
13,3 13,3 0 0,0% 0 

R12 Olivetenvest 12,5 12,5 0 0,0% 0 

D 

N1 

Antwerpsesteenweg 
12,5 12,5 0 0,0% 0 

N1 

Antwerpsesteenweg 
12,7 12,7 0 0,0% 0 

N1 

Antwerpsesteenweg 
13,2 13,3 0,1 0,5% 0 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
13,7 13,8 0,1 0,5% 0 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
13,7 13,8 0,1 0,5% 0 

E 

N1 

Antwerpsesteenweg 
12,3 12,3 0 0,0% 0 

N1 

Antwerpsesteenweg 
13,2 13,3 0,1 0,5% 0 

 

Voor PM2,5 wordt de indicatieve jaargrenswaarde (20 µg/m³ per jaar) gerespecteerd. De bijdrage van 

het project is te beoordelen als verwaarloosbaar volgens het significantiekader lucht.  
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Tabel 6-32: Berekende concentratietoename EC (µg/m³)  
W

e
g

-

s
e
g

m
e
n

t 

Straatnaam 
Jaargemiddelde 

achtergrond 

Jaargemiddelde 

referentiesituatie 

Jaargemiddelde geplande 

situatie 

Versch

il 

A 

Gentsesteenweg 0,8 1,3 1,3 0 

Gentsesteenweg 0,8 1,5 1,5 0 

B 

R12 Edgard 

Tinellaan 
0,7 1,1 1,1 0 

R12 Edgard 

Tinellaan 
0,7 1,2 1,2 0 

C 

R12 Guido 

Gezellelaan 
0,7 1,0 1,0 0 

R12 Olivetenvest 0,7 0,9 0,9 0 

D 

N1 

Antwerpsesteenw

eg 

0,8 1,2 1,2 0 

N1 

Antwerpsesteenw

eg 

0,8 1,2 1,2 0 

N1 

Antwerpsesteenw

eg 

0,8 1,4 1,4 0 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
0,8 1,6 1,6 0 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
0,8 1,6 1,6 0 

E 

N1 

Antwerpsesteenw

eg 

0,8 1,1 1,1 0 

N1 

Antwerpsesteenw

eg 

0,8 1,4 1,4 0 

 

Voor EC wordt geen concentratietoename als gevolg van het project berekend.  

Immissiebijdrage parkeergarage (IMPACT) 

De NO2-emissies van de parkeerbewegingen in de parking werd gemodelleerd met IMPACT door de 

in- en uitritten van de parking (1 voor voetgangers en fietsers, 1 voor personenwagens) en de 2 

ventilatiepunten te beschouwen als puntbronnen. Deze berekening kan enkel als indicatief beschouwd 

worden, gezien de invloed van de gebouwen op de dispersie met het IMPACT model niet in rekening 

kan worden gebracht. 
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Als input voor de modellering worden volgende gegevens en aannames gebruikt: 

• aantal personenwagens in parking: aantal voertuigbewegingen per etmaal (4.549) x aandeel 

parkeerplaatsen ondergronds (35%) = 1.611 bewegingen van en naar de parking per dag; 

• gemiddelde afgelegde afstand in de parking: 310 m;  

• NO2 emissiefactor voor fileverkeer (13 km/h) in 2020: 0,259 g/km; 

• dit geeft een emissie van 129 g NO2/dag 

• verdeling van de emissie over de 4 emissiepunten: elk punt 30% van de totale emissie (samen 

120% als worst case benadering gezien verdeling niet gekend is) 

• ventilatiepunten: diameter van 1 m en een uitstroomsnelheid van 2 m/s.  

• in- en uitritten van de parking: diameter van 5 m (inrit personenwagens) en 3 m 

(fietsers/voetgangers); zeer lage uitstroomsnelheid (<0,01 m/s). 

Het resultaat wordt weergegeven in onderstaande figuur.  

 

Figuur 6-26: Jaargemiddelde immissiebijdrage NO2 (µg/m³) t.g.v. parkeergarage 

 

De invloed is zichtbaar ter hoogte van de in- en uitrit voor wagens (links op de figuur) en deze voor 

voetgangers en fietsers (rechts op de figuur). De verhoogde bijdrage is zeer lokaal (binnen enkele 

tientallen meter) beperkt negatief (score -1). De impact van de ventilatiepunten is niet waarneembaar 

op de figuur. 

Gezien de emissiefactoren voor PM10 en PM2,5 een factor 5 à 6 keer lager liggen dan deze voor NO2, 

kan besloten worden dat de impact voor deze parameters in de grootte-orde van 0,1 µg/m³ is wat als 

verwaarloosbaar wordt beoordeeld. 

We besluiten dat de impact van de parkeergarage naar de verdere omgeving (bewoning) 

verwaarloosbaar is.  
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6.4.5 Aanbevelingen en milderende maatregelen 

Dit project kent reeds een lange historiek, met name het opstellen van het RUP ‘Mechelen Noord IV’ 

en bijhorend MER en de ‘Unieke verantwoordingsnota’ voor de ontsluiting van het gebied. Bijgevolg 

zijn er reeds verschillende maatregelen geïntegreerd in het project om het gebied beter te ontsluiten 

voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. om de (auto)verkeersvolumes te reduceren en het 

gebruik van alternatieve vervoersmodi te stimuleren: 

• versterken van het openbaar vervoer: 

- extra bushalte 

- uitvoegstrook bus komende van Mechelen, busbaan 

- detectielus bussen 

• verbeteren ontsluiting voor fietsers en voetgangers: 

- westelijk: dubbelrichtingsfietspad vanaf de site; oostelijk langs de Eandis site via een fiets- en 

voetgangerstunnel; 

- oversteekplaats voor voetgangers en fietsers aan nieuw verkeerslichtengeregeld kruispunt 

N16 

- conflictvrije kruisingen 

- overdekte fietsenstallingen 

• bevorderen gebruik hybride en elektrische voertuigen: in het project zullen laadpalen voor 

elektrische voertuigen voorzien worden. 

Omwille van de immissiebijdrage voor NO2 en de huidige luchtkwaliteit (> 80% van de 

milieukwaliteitsnorm), dient echter onderzoek te gebeuren naar milderende maatregelen 

In onderstaande tabel worden mogelijke milderende maatregelen opgelijst en besproken. 

Maatregel Bespreking 

Maatregelen in omgevingsvergunning  

Programmareductie 

Met een kleiner programma zal de verkeersgeneratie 

uiteraard lager liggen. Aangenomen dat de bijdrage aan 

de luchtverontreiniging evenredig is met het pogramma, 

zal, om het beperkt negatief effect te milderen tot een 

verwaarloosbaar effect, een programmareductie nodig 

zijn van ongeveer 30% (bijdrage van 0,6 µg/m³ NO2 naar 

maximaal 0,4 µg/m³).  

Gezien het effect slechts beperkt negatief is, wordt een 

programmareductie niet als een redelijke milderende 

maatregel beschouwd. 

Beperken parkeeraanbod personenwagens 

Er worden 853 autoparkeerplaatsen voorzien. Dit is 

reeds 7 % minder dan wat wordt voorgeschreven door 

de parkeernorm (918 plaatsen) (stedenbouwkundige 

verordening). Dit wordt gemotiveerd doordat in  het 

project wordt ingezet op de fiets en het openbaar 

vervoer. 

Het nog verder beperken van het aantal parkeerplaatsen 

zou in conflict komen met de parkeernorm. 

Bovendien kan een te beperkt aanbod ook leiden tot 

parkeerzoekverkeer in de omgeving of op de parking zelf 

wat kan zorgen voor verkeershinder en extra emissies.  

Overige instrumenten: flankerende maatregelen  
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Maatregel Bespreking 

Verplichten van bedrijven van het retailpark om een  

bedrijfsvervoersplan op te maken. Hierbij kunnen 

volgende initiatieven opgenomen worden: 

• verplichte terugbetaling van het volledige 

openbaar vervoersticket of geven van een 

fietsvergoeding voor woon-

werkverplaatsingen (vb. 

derdebetalersysteem); 

• voorzien van hoogwaardige fietsenstallingen 

(in de ondergrondse garage worden 

comfortabele fietsenstallingen voorzien) en 

aan de handelszaken wordt gesuggerreerd 

om douche- en omkleedfaciliteiten voor de 

fietsende werknemer te voorzien. 

 

De verplichting tot opmaken van een bedrijfsvervoerplan 

kan worden opgenomen in de contractvoorwaarden 

tussen de ontwikkelaar en de huurder. 

(niet van toepassing; kan niet in vergunning worden 

opgenomen) 

 

Er kan besloten worden dat in deze fase van het project geen redelijke milderende maatregelen 

geïdentificeerd kunnen worden die in de vergunning kunnen worden opgelegd.  

6.4.6 Conclusie 

De impact van het wegverkeer tijdens de exploitatiefase op de luchtkwaliteit wordt ten aanzien van de 

discipline Lucht beoordeeld als verwaarloosbaar tot beperkt negatief. Dit effect doet zich niet enkel voor 

ter hoogte van de projectsite, maar ook en vooral ter hoogte van de belangrijke verkeerswegen in de 

omgeving die als invalsroute naar de projectsite worden gebruikt en waarlangs bewoning of andere 

gebouwen aanwezig zijn. Omwille van de immissiebijdrage voor NO2 en de huidige luchtkwaliteit (> 

80% van de milieukwaliteitsnorm) dient onderzoek te gebeuren naar milderende maatregelen.    

Dit project kent reeds een lange historiek, met name het opstellen van het RUP ‘Mechelen Noord IV’ 

en bijhorend MER en de ‘Unieke verantwoordingsnota’ voor de ontsluiting van het gebied. Bijgevolg 

zijn er reeds verschillende maatregelen geïntegreerd in het project, zoals een versterking van het 

openbaar vervoer en een verbetering van de ontsluiting voor voetgangers en fietsers (zie §6.4.5).  

Naast het stimuleren van alternatieve modi, is mildering mogelijk door het reduceren van het 

programma. Er is echter al een redelijk grote programmareductie nodig om een beperkte winst voor de 

luchtkwaliteit te bekomen. Dit wordt dan ook niet gezien als redelijke milderende maatregel. Ook het 

verminderen van het aantal (auto)parkeerplaatsen kan het autogebruik ontmoedigen. Er worden echter 

al minder parkeerplaatsen voorzien dan voorgeschreven door de parkeernorm. Het nog verder 

beperken van het aantal parkeerplaatsen zou in conflict komen met de parkeernorm. Er kan besloten 

worden dat in deze fase van het project geen redelijke milderende maatregelen geïdentificeerd kunnen 

worden die in de vergunning kunnen worden opgelegd.  
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6.5 Mens 

6.5.1 Afbakening van het studiegebied 

Luchtverontreiniging als gevolg van de verkeersemissies wordt geselecteerd als te onderzoeken 

stressor (zie §6.5.3.2). Het studiegebied voor de discipline Mens komt dan ook overeen met het 

studiegebied voor de discipline Lucht (zie §6.4.1).  

6.5.2 Methodologie 

De methodologie voor de evaluatie van gezondheidseffecten bestaat uit 5 complementaire stappen de 

in 3 opeenvolgende fasen doorlopen worden: 

 

Figuur 6-27: Opeenvolgende fasen van de methodologie voor evaluatie van gezondheidsaspecten in MER 

 

 FASE A: Inventarisatie (pre-fase) 

Stap 1. Beschrijving van ruimtegebruik en betrokken populatie 

Deze fase omvat de beschrijving van ruimtegebruik en de betrokken populatie in het studiegebied 

(overzichtstabel en kaart).  

Stap 2. Identificatie van potentiële relevante milieustressoren 

Vervolgens worden de potentiële relevante milieustressoren bepaald. De deskundige lijst alle potentiële 

(relevante) stressoren afkomstig van de activiteiten op. Potentiële chemische stressoren die relevant 

zijn en binnen het MER besproken worden, zijn opgenomen in een sectorspecifieke lijst. Daarnaast 

kunnen bijkomende chemische stressoren gedefinieerd worden door de abiotische MER disciplines. 
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 FASE B: Milieueffectrapportage (MER-fase) 

Stap 3. Inventarisatie van stressoren  

Potentieel relevante milieustressoren worden geïnventariseerd. De stressoren die potentieel relevant 
zijn worden opgelijst in een tabel (zie Tabel 6-36). De gegevens worden bekomen vanuit de technische 
disciplines. 

De relevantie wordt afgetoetst aan de selectiecriteria voor verdere gezondheidskundige evaluatie van 

blootstelling (deze verschilt per stressor).  

Voor chemische stressoren wordt de relevantie afgetoetst aan de criteria opgenomen in onderstaande 

tabel (indien één van de criteria van toepassing is, dient de blootstelling verder te worden 

gekarakteriseerd): 

Tabel 6-33: Selectiecriteria voor verder te karakteriseren blootstellingen aan chemische agentia 

Blootstelling verder 
onderzoeken indien: 

Wettelijke norm 
Wetenschappelijke 
advieswaarde 

Huidige toestand 

Achtergrondimmissie 80% 80% / 

Bijdrage door de 

beschouwde activiteit 
1% 1% 1% 

Reeds bestaande 

(gezondheids)klachten 
 

Reeds bestaande onrust 

bij de bevolking 
 

 

De blootstellingsgegevens worden geleverd als resultaat van modelleringen, gemeten externe 

concentraties (emissies, immissies), berekende inschattingen of kwalitatieve beoordelingen. 

Te inventariseren aspecten per stressor zijn: 

• Omschrijving van de bronnen (huidige kwaliteit, aard, voorkomen in milieucompartimenten) 

• Intensiteit van de stressor: grootte, intensiteit en afname volgens afstand en profiel (indien 

informatie beschikbaar) 

• Aanwezige klachten of ongerustheid 

 

Stap 4. Beoordeling gezondheidsimpact 

Gezondheidsrisicoanalyse is de studie van fysische, chemische en biologische agentia in de 

leefomgeving, die een (relevante) impact kunnen hebben op de gezondheid. Om de impact van een 

activiteit/instelling op de gezondheid van de betrokken populatie in het studiegebied in het MER te 

evalueren, wordt rekening gehouden met: 

• De ernst van de wijziging in het milieu – indien relevant - afgetoetst aan de mate waarin van 

overschrijding van advieswaarden. 

• De omvang en aard van de bestaande milieudruk en de grootte van de betrokken populatie 

 

Omwille van de potentiële complexiteit van de emissies, de verschillende blootstellingsroutes, en de 

complexe interacties die mogelijk zijn tussen verschillende stressoren is het onmogelijk om een ‘one-

size-fits-all’ benadering te hanteren. De verschillende milieufactoren hebben verschillende 

gezondheidskundige eindpunten, zoals kans op gezondheidsschade of kanker bij blootstelling aan 

chemische agentia en het aantal (ernstig) gehinderden bij blootstelling aan geluid. De grote verschillen 
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in gezondheidskundige eindpunten maken het strikt gezien onmogelijk de gezondheidsrisico’s in 

absolute zin met elkaar te vergelijken. Er zal een semi-kwantitatieve benadering gevolgd worden. 

De milieugezondheidskwaliteit wordt beschreven aan de hand van de relevante stressoren afkomstig 

van het project  (vb. luchtverontreiniging, geluid,… cf. Stap 3). Per milieustressor wordt er een toetsing 

gedaan aan gezondheidskundige advieswaarden.  Daarnaast wordt kwalitatief beschreven welke 

gevoelige groepen blootgesteld worden, wat het ruimtegebruik is en wordt de aard van de verschillende 

mogelijke gezondheidseffecten beschreven (voor zover deze informatie beschikbaar is). 

De beoordeling in mens-gezondheid is complementair aan de beoordeling in discipline lucht: discipline 

lucht bewaakt de immissiebijdrage t.o.v. de milieukwaliteitsnorm. In discipline mens toetst men aan de 

GAW en houdt men (explicieter) rekening met het aantal (of %) blootgestelde personen aan 

toenemende/dalende concentraties in functie van de GAW. Gezondheidskundige advieswaarden 

kunnen strenger zijn dan milieukwaliteitsnormen. Anderzijds kan discipline mens-gezondheid minder 

streng zijn voor een bepaalde immissie, indien op die plaats toch geen personen worden blootgesteld 

en bijgevolg geen gezondheidseffecten kunnen optreden. 

Het beoordelingskader voor chemische stressoren (jaargemiddelden) wordt weergegeven in Tabel 

6-34.  

Tabel 6-34: Beoordelingskader gezondheid - chemische stressoren 

  

Imissiebijdrage in 
het 
deel/studiegebied 
(%GAW) 

Tussenscore 
o.b.v. 
immisssiebijdrage 

Bijstelling  

Bijgestelde 
score o.b.v. 
immissie na 
t.o.v. GAW 

Immissie na < 

80% GAW 

Toename 

immissie door 

project 

>10% -3 

Afzwakking 

wegens 

immissie na < 

80% GAW 

-2 

>3-10% -2 -1 

1-3% -1 0 

<1 % 0 0 

Afname 

immissie door 

project 

<1 % 0 +1 

1-3% +1 +2 

>3-10% +2 +3 

>10% +3 +3 

Immissie na = 

80%-100% 

GAW 

Toename 

immissie door 

project 

>10% -3 

Geen bijstelling 

-3 

>3-10% -2 -2 

1-3% -1 -1 

<1 % 0 0 

Afname 

immissie door 

project 

<1 % 0 0 

1-3% +1 +1 

>3-10% +2 +2 

>10% +3 +3 

>10% -3 -3 
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Imissiebijdrage in 
het 
deel/studiegebied 
(%GAW) 

Tussenscore 
o.b.v. 
immisssiebijdrage 

Bijstelling  

Bijgestelde 
score o.b.v. 
immissie na 
t.o.v. GAW 

Immissie na 

>100% GAW 

Toename 

immissie door 

project 

>3-10% -2 

Vestrenging 

wegens 

immissie na > 

GAW 

-3 

1-3% -1 -2 

<1 % 0 -1 

Afname 

immissie door 

project 

<1 % 0 -1 

1-3% +1 0 

>3-10% +2 +1 

>10% +3 +2 

 

Een globale inschatting van hoe de immissie toeneemt of afneemt in het invloedsgebied (als geheel) 

door de realisatie van het geplande project, wordt niet voorzien in dit MER. Dit is, zoals ook gesteld in 

het richtlijnenboek Mens gezondheid, namelijk voornamelijk nuttig bij het vergelijken van 

varianten/alternatieven 

(https://www.milieuinfo.be/confluence/display/MRMG/Beoordelingskader+chemische+stressoren+met

+gekende+gezondheidskundige+referentiewaarde).  

Er wordt gezien de beperkte omvang van het invloedsgebied geen berekening voorzien van het aantal 

sterfgevallen en dagen levensverwachting voor en na de geplande realisatie als gevolg van blootstelling 

aan PM2,5 en EC. Om dezelfde reden worden de statistische sectoren niet gebruikt voor de bepaling 

van het aantal blootgestelden. Er wordt daarom voorzien om een overzicht te geven van de 

immissietoename/immissiedaling per straat. 

Na de beoordeling per stressor wordt een globale beoordeling gegeven van de impact van de 

verschillende stressoren (o.b.v. bovenvermelde beoordelingskader(s)). De deskundige Mens-

Gezondheid geeft in een globale synthese welke mogelijke effecten er te verwachten zijn van de 

verschillende stressoren, hoe deze eventueel gemilderd kunnen worden en of er nog specifieke 

aandachtspunten zijn. 

De bedoeling is geenszins om een “eind-som” van de toegekende scores aan alle relevante stressoren 

toe te kennen om tot een finale uitspraak van (on)aanvaardbaarheid van het project op vlak van 

volksgezondheid te komen. Dit is omwille van de grote verschillen in de aard van de 

gezondheidseindpunten niet mogelijk en bijgevolg onzinnig. Het is wel de bedoeling om een overzicht 

te krijgen welke stressoren dusdanig zouden wijzigen qua blootstelling dat milderende maatregelen 

voor die stressor aangewezen zijn. 

Samen met de kwalitatieve eindevaluatie, worden milderende of flankerende maatregelen geformuleerd 

indien de gezondheidsscore van de stressor -3 bedraagt. Bij score -2 en -1 zijn aanbevelingen, t.t.z. 

eventuele maatregelen om de impact de verminderen, aanbevolen. Milderende of flankerende 

maatregelen, zijn maatregelen die potentieel genomen kunnen worden voor reductie van de stressoren 

of vermindering van de blootstellingskans. 

 FACE C: Post-evaluatie 

De initiatiefnemer van het project kan voorstellen formuleren om bepaalde stressoren t.g.v. het project 

op te volgen in de tijd. Dit kunnen voorstellen zijn van het type milieumetingen, gezondheidsregistraties, 

klachtenregistratie –en behandeling, bevraging bij de bevolking, organisatie van (risico-)communicatie, 
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opvolging van wetenschappelijke literatuur, samenwerking met overheidsdiensten of lokale 

gezondheidswerkers (bv. medische milieukundigen), of eventuele lokale klankbordgroepen. 

In de vergunningsvoorwaarden kan opgelegd worden om na een aantal jaren een vergelijking te maken 

tussen de volgens het MER verwachte stressor concentraties en/of hinder en de werkelijke, wanneer 

het project of het plan gerealiseerd is. 

6.5.3 FASE A: Inventarisatie (pre-fase) 

 Ruimtegebruik en betrokken populatie 

Handel en diensten, industrie en KMO  

In de zone van het projectgebied zijn geen winkels of horecazaken gelegen. In de ruime omgeving zijn 

voornamelijk handelszaken gelegen langs de Antwerpsesteenweg en in het centrum van Mechelen.  

Zo zijn er langs de Antwerpsesteenweg o.a. vestigingen van Dreamland, Delhaize, Brico, Bristol en 

Maxi Zoo terug te vinden. In de zone tussen de Dijle en de N16 is er reeds een bestaand bedrijventerrein 

aanwezig (Rode Kruisplein 1). 

De dichtstbijzijnde Seveso-inrichting ligt op meer dan 2 km. Fluxys Belgium bezit geen installaties in de 

onmiddellijke nabijheid van het onderzoeksgebied. 

Land en tuinbouw  

Volgens de landbouwgebruikspercelenkaart van 2017 zijn er in de onmiddellijke omgeving van het 

projectgebied geen landbouwpercelen te vinden. Het grootste landbouwgebied bevindt zich ten 

zuidwesten rond en aan de overkant van de Zenne op meer dan 700m. 

Wonen  

De dichtstbij gelegen woningen zijn gelegen in Offenbossen (ca. 95 m) en in de omliggende wijk ten 

noorden van de N16. 

Sport en recreatie  

Er zijn enkele kleinschalige recreatieve/sportieve voorzieningen in de omgeving van het projectgebied, 

o.a. het gemeentelijke voetbalveld in de Holmlei (op ca. 60m), de voetbalvelden van KRC Mechelen 

(op ca. 500 m) en de tennishal van TC Racing (op ca. 560 m).  

Kwetsbare functies  

Er zijn kwetsbare functies aanwezig in de omgeving van het projectgebied. Een overzicht van deze 

locaties in het invloedsgebied zijn opgelijst in de onderstaande samenvattende tabel en weergegeven 

op Kaart 29. De bestemmingen in het gebied zijn weergeven op Kaart 4. 

Tabel 6-35:  Ruimtegebruik en populatie in het studiegebied 

 Eenheid 
Aantal20 of % 
van het gebied 
+ aantal hectare 

Argumentatie waarom bepaalde 
gegevens niet zijn opgenomen 

RUIMTEGEBRUIK    

Kinderdagverblijven aantal 41  

 

20 Ruimtegebruik: aantal unieke adressen 
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 Eenheid 
Aantal20 of % 
van het gebied 
+ aantal hectare 

Argumentatie waarom bepaalde 
gegevens niet zijn opgenomen 

Kleuterscholen aantal 9  

Basisscholen aantal 9  

Secundaire scholen aantal 9  

Speelterreinen, 

vakantieverblijven 
aantal 1 

Dit cijfer omvat enkel de 

vakantieverblijven. Er zijn geen 

gegevens beschikbaar van het aantal 

speelterreinen. 

Sportterreinen, 

scoutsterreinen, speelbos, … 
aantal 28 

Dit cijfer omvat enkel de 

sportinfrastructuur. Er zijn geen 

gegevens beschikbaar van het aantal 

scoutsterreinen. Er liggen geen 

speelbossen in het studiegebied. 

Ziekenhuizen aantal 1  

Bejaardentehuizen, 

woonzorgcentra, 

assistentiewoningen 

aantal 2  

Woonzone21 
% van het 

studiegebied 
38% (379 ha)  

Landbouwactiviteit22 
% van het 

studiegebied 
10% (97 ha)  

Waterwingebied 
% van het 

studiegebied 
0 

Er zijn geen grondwaterwingebieden, 

beschermingszones of 

oppervlaktewaterwingebieden drinkwater 

gelegen in het studiegebied.  

Groenzone/natuur23 
% van het 

studiegebied 
19% (186 ha)  

POPULATIE    

Totaal aantal inwoners24 aantal 36 561  

Kinderen <= 5 j aantal  
Picagedrag niet relevant voor de 

geselecteerde stressor. 

Personen 0-19 j25 aantal 8 876  

 

 

21 Oppervlakte woongebied volgens gewestplan 
22 Oppervlakte agrarisch gebied volgens gewestplan 
23 Oppervlakte bosgebied, parkgebied en natuurgebied volgens gewestplan 
24 Aantal inwoners statistische sectoren (2018) binnen het studiegebied 
25 Inschatting gebaseerd op aandeel personen 0-19 jaar in de stad Mechelen in 2018 
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 Identificatie van potentieel relevante stressoren 

Grosso modo kan een project potentiële blootstelling aan drie verschillende categorieën van stressoren 

veroorzaken:  chemische, fysische, en/of biologische. Daarnaast speelt ook blootstelling aan groene 

ruimte mee. Hierna volgt een samenvattende tabel waarin potentieel relevante milieustressoren worden 

overlopen. 

Tabel 6-36: Potentieel relevante milieustressoren 

Stressor 
Specifieke omschrijving 
stressor en/of bron, 
gezondheidsimpact 

Argumentatie waarom 
stressor niet wordt 
opgenomen 

Chemische stressoren   

Via atmosferische emissies: 

NO2 

PM10, PM2,5 

EC 

Emissie van werfmachines en 

wegverkeer tijdens de aanlegfase 

De emissies van de aanlegfase zijn 

beperkt in omvang en in tijd en 

volledig verwaarloosbaar ten 

opzichte van de emissies van 

bestaande bronnen in de omgeving 

(industrie, wegverkeer) (zie §6.4.4.1) 

 
Emissie van wegverkeer tijdens de 

exploitatiefase 
/ (wordt wel opgenomen) 

Via emissies naar de bodem en 

het grondwater: 

brandstoffen, koelvloeistof, … 

bestaande verontreiniging 

Accidentele emissie tijdens de 

aanleg- en exploitatiefase 

Verspreiding van bestaande 

verontreiniging tijdens de aanlegfase 

t.g.v. bemaling en/of grondverzet 

Er worden preventieve maatregelen 

genomen om het risico zo klein 

mogelijk te houden.  

Bij eventuele accidentele emissie 

dient cfr. het Bodemdecreet 

onmiddellijk te worden ingegrepen.  

Zie §6.7.1.2.1    

Via lozing naar oppervlaktewater 

Lozing bemalingswater. 

Er wordt geen afvalwater geloosd 

tijdens de exploitatiefase. 

De kwaliteit van het 

bemalingswater dient opgevolgd 

te worden, vermits er ter hoogte 

van het projectgebied verhoogde 

concentraties aan arseen, 

natrium en chloride aanwezig 

kunnen zijn. Het geloosde 

bemalingswater moet voldoen 

aan de lozingsnormen. De 

kwaliteit van het opgepompte 

bemalingswater zal regelmatig 

worden opgevolgd gedurende de 

bemalingswerken. Indien nodig 

zal een zuivering worden 

voorzien (zie §6.7.2.2.1). 

Geur Geen. 
Er zijn geen relevante geurbronnen 

tijdens de aanleg- of exploitatiefase. 

Fysische stressoren   

Geluid 

Geluidemissies tijdens de 

aanlegfase (graafmachines, 

dumpers, betonmixers, pompen, …) 

Gezien het omgevingsgeluid in de 

huidige situatie in de omgeving van 

het projectgebied al zeer hoog is (ten 

gevolge van wegverkeer), en gezien 

de afstand tot woningen minimaal 

ca. 100 m bedraagt, wordt de hinder 

van de aanlegwerkzaamheden 

beperkt negatief beoordeeld (zie 
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Stressor 
Specifieke omschrijving 
stressor en/of bron, 
gezondheidsimpact 

Argumentatie waarom 
stressor niet wordt 
opgenomen 

§6.7.3.2.1). Verdere 

gezondheidskundige evaluatie wordt 

niet noodzakelijk geacht, mede 

gezien het tijdelijk karakter van de 

werkzaamheden. 

 

Geluidemissies verkeer tijdens de 

exploitatiefase 

Geluidsemissies retailpark tijdens de 

exploitatiefase (airco’s, laden en 

lossen, …) 

De impact wordt beoordeeld als 

verwaarloosbaar (zie §6.7.3.2.2.1 en 

§6.7.3.2.2.2). 

Trillingen  

Er zijn geen relevante bronnen van 

trillingen verbonden aan de aanleg- 

of exploitatiefase. 

Wind  

Gezien de beperkte bouwhoogte 

(tussen 7 en 10 meter) kunnen de 

gebouwen geen windhinder 

veroorzaken. 

Licht  

De buitenverlichting is neerwaarts 

gericht, voorzien van een 

dimsysteem en een daglichtsensor 

of een astronomische klok. Tijdens 

de nachturen is er enkel een 

minimale verlichting omwille van 

veiligheidsredenen. De verlichte 

uithangborden worden 

uitgeschakeld tussen 23u en 6u ’s 

morgens. Mede gezien de afstand 

tot bewoning is lichthinder niet 

relevant.  

Schaduw  

Gezien de beperkte bouwhoogte 

(tussen 7 en 10 meter) en de afstand 

tot bewoning kunnen de gebouwen 

geen schaduwhinder veroorzaken. 

Warmte  

Er zijn geen relevante emissies van 

warmte verbonden aan de aanleg- of 

exploitatiefase. 

Elektromagnetische straling  

Er zijn geen relevante emissies van 

elektromagnetische straling  

verbonden aan de aanleg- of 

exploitatiefase. 

Biologische stressoren   

Infectiegevaar  

Er zijn geen relevante bronnen van 

infectiegevaar verbonden aan de 

aanleg- of exploitatiefase. 

Acute vergiftiging door toxines  

Er zijn geen relevante bronnen van 

biologische toxines verbonden aan 

de aanleg- of exploitatiefase. 
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Stressor 
Specifieke omschrijving 
stressor en/of bron, 
gezondheidsimpact 

Argumentatie waarom 
stressor niet wordt 
opgenomen 

Chronische toxiciteit  

Er zijn geen relevante bronnen van 

chronische toxiciteit van biologische 

oorsprong verbonden aan de 

aanleg- of exploitatiefase. 

Allergische reacties  

Er zijn geen relevante bronnen van 

allergenen verbonden aan de 

aanleg- of exploitatiefase. 

Overlast door ongedierte  

Er zijn tijdens de aanleg- of 

exploitatiefase geen elementen die 

ongedierte aantrekken. 

Nabijheid van groene ruimte  

Er is geen relevante 

oppervlaktewijziging van 

toegankelijke groene ruimte als 

gevolg van het project. 

 

6.5.4 FASE B: Milieueffectrapportage (MER-fase) 

 Inventarisatie van de stressoren  

In de voorgaande stap werden de potentiële stressoren opgelijst die relevant zijn voor het beschouwde 

project. In deze stap worden de gegevens uit de technische disciplines voor de relevante stressoren 

geïnventariseerd. Dit wordt enkel uitgevoerd voor de stressoren die relevant zijn.  

Het bijkomende verkeer tijdens de exploitatiefase is een bron van NO2, PM10, PM2,5 en EC. 

De relevantie van deze chemische stressoren wordt afgetoetst aan de criteria opgenomen in Tabel 

6-33. In onderstaande Tabel 6-37 worden de toetsingswaarden gegeven. 

Tabel 6-37: Toetsingswaarden chemische stressoren (µg/m³) voor jaargemiddelden 

Parameter 
Wettelijke norm (of 
indicatieve 
grenswaarde) 

Wetenschappelijke 
advieswaarde 

Huidige toestand 

NO2 40 20 (bron: ANSES, 2013) 26 – >35  

PM10 40 20 (bron: WHO, 2005) 16 – 25 

PM2,5 20 10 (bron: WHO, 2005) 13 – 15  

EC / / 1,51 – 2  

 

Gezien de wetenschappelijke advieswaarden strenger zijn dan de wettelijke normen, worden deze als 

toetsingswaarde genomen voor de achtergrondimmissie. Als achtergrondimmissie wordt de laagste 

waarde van de huidige toestand in het studiegebied genomen. Aangezien de concentratietoename 

berekend met IFDM Traffic, van meer dan 0,4 µg/m³, slechts voorkomt ter hoogte van de nieuwe 

ontsluitingsweg, en hier geen bewoning is (zie Kaart 25), worden de resultaten berekend met CAR 

Vlaanderen verder gehanteerd voor de toetsing van het selectiecriterium. 
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Tabel 6-38: Toetsing chemische stressoren aan selectiecriteria voor verdere karakterisatie (hoogste concentraties 
in het studiegebied) 

Parameter 
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NO2 130% 20 0,4 2% Epidemiologische studies 

tonen een verband aan 

tussen luchtverontreiniging 

en gezondheidsklachten.  

Er zijn geen specifieke 

gegevens over het 

studiegebied beschikbaar. 

Indicaties voor algemene 

bezorgdheid rond luchtkwaliteit in 

Vlaanderen. Geen resultaten van 

recente bevragingen in 

Vlaanderen of specifiek voor het 

studiegebied beschikbaar. 

PM10 80% 16 0,1 0,6% 

PM2,5 130% 10 0,1 1% 

EC / 1,51 <0,1 < 6% 

 

NO2, PM10 en PM2,5 worden weerhouden voor verdere karakterisatie van de blootstelling. EC wordt niet 

weerhouden aangezien er geen gezondheidskundige advieswaarde beschikbaar is. De resultaten 

werden wel ter informatie opgenomen in de discipline Lucht. 

We vermelden hier voor de volledigheid ook de gezondheidskundige advieswaarden voor de dag- en 

uurgemiddelden: 

Tabel 6-39: Gezondheidskundige advieswaarden voor gemiddelden andere dan jaargemiddelden 

Parameter Middelingstijd Advieswaarde Bron 

NO2 uur 200 µg/m³, geen overschrijdingen WHO, 2005 

PM10 dag 50 µg/m³, max. 3 overschrijdingen per jaar WHO, 2005 

PM2,5 dag 25 µg/m³, max. 3 overschrijdingen per jaar WHO, 2005 

 

Ingeval van geluid als milieustressor wordt verder onderzoek nodig geacht bij stijging van het 

omgevingsgeluid met 3 dB of meer en/of bij klachten in het gebied. Uit de discipline geluid blijkt dat de 

toename van het geluid tijdens de exploitatiefase minder dan 3 dB bedraagt. Er zijn geen specifieke 

klachten m.b.t. geluid in het gebied bekend. Geluid wordt dan ook niet als weerhouden als relevante 

stressor.   

De resultaten van de modelleringen van de NO2- en PM2,5-concentratie (verschilkaarten) zijn 

weergegeven op Kaart 30 resp. Kaart 31. Op deze kaarten is de kleurcode gekoppeld aan de 

beoordeling in de discipline Mens (groen: 0; geel: -1; oranje: -2; rood: -3).  

De toename van de immissieconcentraties als gevolg van het wegverkeer gegenereerd door het 

project, en de totale immissieconcentraties, worden hieronder weergegeven. Er wordt hier gefocust op 

de blootstelling en bijgevolg op de straten met bebouwing/bewoning. 
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Tabel 6-40: Toename immissieconcentraties in de geplande vs. de referentiesituatie 
W

e
g

s
e
g

m
e

n
t 

Straatnaam NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³] PM2,5 [µg/m³] 

A 

Gentsesteenweg 0,2 0 0 

Gentsesteenweg 0,3 0,1 0,1 

B 

R12 Edgard Tinellaan 0,3 0 0 

R12 Edgard Tinellaan 0,4 0,1 0 

C 

R12 Guido 

Gezellelaan 
0,2 0 0 

R12 Olivetenvest 0,1 0 0 

D 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,3 0,1 0 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,3 0 0 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,5 0,1 0,1 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
0,6 0 0,1 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
0,6 0 0,1 

E 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,3 0,1 0 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,6 0,1 0,1 

 

Tabel 6-41: Immissieconcentraties in de referentiesituatie 

W
e
g

s
e
g

-

m
e
n

t Straatnaam 
NO2 jaargemiddelde 

[µg/m³] 

PM10 

jaargemiddelde 

[µg/m³] 

PM10 aantal 

overschrijdingen 

dagnorm 50 

µg/m³ 

PM2,5 

jaargemiddelde 

[µg/m³] 

A 

Gentsesteenweg 34,4 19,7 13 12,7 

Gentsesteenweg 39,3 20,5 14 13,3 

B 

R12 Edgard Tinellaan 39,7 20,8 15 13,4 

R12 Edgard Tinellaan 45,0 21,8 17 14 
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W
e
g

s
e
g

-

m
e
n

t Straatnaam 
NO2 jaargemiddelde 

[µg/m³] 

PM10 

jaargemiddelde 

[µg/m³] 

PM10 aantal 

overschrijdingen 

dagnorm 50 

µg/m³ 

PM2,5 

jaargemiddelde 

[µg/m³] 

C 

R12 Guido 

Gezellelaan 
39,9 20,6 15 13,3 

R12 Olivetenvest 31,5 19,2 12 12,5 

D 

N1 

Antwerpsesteenweg 
32,1 19,3 12 12,5 

N1 

Antwerpsesteenweg 
33,6 19,6 13 12,7 

N1 

Antwerpsesteenweg 
38,2 20,3 14 13,2 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
42,4 21 15 13,7 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
42,4 21 15 13,7 

E 

N1 

Antwerpsesteenweg 
30,5 19 12 12,3 

N1 

Antwerpsesteenweg 
38,4 20,4 14 13,2 

 

Tabel 6-42: Immissieconcentraties in de geplande situatie 

W
e
g

s
e
g

-

m
e
n

t Straatnaam 
NO2 jaargemiddelde 

[µg/m³] 

PM10 

jaargemiddelde 

[µg/m³] 

PM10 aantal 

overschrijdingen 

dagnorm 50 

µg/m³ 

PM2,5 

jaargemiddelde 

[µg/m³] 

A 

Gentsesteenweg 34,6 19,7 13 12,7 

Gentsesteenweg 39,6 20,6 15 13,4 

B 

R12 Edgard Tinellaan 40,0 20,8 15 13,4 

R12 Edgard Tinellaan 45,4 21,9 18 14,0 

C 

R12 Guido 

Gezellelaan 
40,1 20,6 15 13,3 

R12 Olivetenvest 31,6 19,2 12 12,5 

D 

N1 

Antwerpsesteenweg 
32,4 19,4 12 12,5 

N1 

Antwerpsesteenweg 
33,9 19,6 13 12,7 
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W
e
g

s
e
g

-

m
e
n

t Straatnaam 
NO2 jaargemiddelde 

[µg/m³] 

PM10 

jaargemiddelde 

[µg/m³] 

PM10 aantal 

overschrijdingen 

dagnorm 50 

µg/m³ 

PM2,5 

jaargemiddelde 

[µg/m³] 

N1 

Antwerpsesteenweg 
38,7 20,4 14 13,3 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
43,0 21,0 16 13,8 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
43,0 21,0 16 13,8 

E 

N1 

Antwerpsesteenweg 
30,8 19,1 12 12,3 

N1 

Antwerpsesteenweg 
39,0 20,5 14 13,3 

 

 Beoordeling gezondheidsimpact 

De beoordeling volgens het significantiekader Mens – gezondheid wordt gegeven in volgende tabellen.  

Tabel 6-43: Beoordeling gezondheidsimpact NO2 jaargemiddelde 

W
e

g
s

e
g

-

m
e

n
t Straatnaam 

Bijdrage 

NO2 

[µg/m³] 

Bijdrage t.o.v. 

GAW 
Tussenscore 

Immissie na > 

GAW? 
Eindscore 

A 

Gentsesteenweg 0,2 1% -1 ja -2 

Gentsesteenweg 0,3 1,5% -1 ja -2 

B 

R12 Edgard Tinellaan 0,3 1,5% -1 ja -2 

R12 Edgard Tinellaan 0,4 2% -1 ja -2 

C 

R12 Guido 

Gezellelaan 
0,2 1% -1 ja -2 

R12 Olivetenvest 0,1 0,5% 0 ja -1 

D 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,3 1,5% -1 ja -2 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,3 1,5% -1 ja -2 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,5 2,5% -1 ja -2 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
0,6 3% -1 ja -2 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
0,6 3% -1 ja -2 
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W
e

g
s

e
g

-

m
e

n
t Straatnaam 

Bijdrage 

NO2 

[µg/m³] 

Bijdrage t.o.v. 

GAW 
Tussenscore 

Immissie na > 

GAW? 
Eindscore 

E 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,3 1,5% -1 ja -2 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,6 3% -1 ja -2 

 

Tabel 6-44: Beoordeling gezondheidsimpact PM10 jaargemiddelde 

Locatie Straatnaam 

Bijdrage 

PM10 

[µg/m³] 

Bijdrage t.o.v. 

GAW 
Tussenscore 

Immissie na > 

GAW? 
Eindscore 

A 

Gentsesteenweg 0 0% 0 nee 0 

Gentsesteenweg 0,1 0,5% 0 ja -1 

B 

R12 Edgard 

Tinellaan 
0 0% 0 ja -1 

R12 Edgard 

Tinellaan 
0,1 0,5% 0 ja -1 

C 

R12 Guido 

Gezellelaan 
0 0% 0 ja -1 

R12 Olivetenvest 0 0% 0 nee 0 

D 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,1 0,5% 0 nee 0 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0 0% 0 ja -1 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,1 0,5% 0 ja -1 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
0 0% 0 ja -1 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
0 0% 0 ja -1 

E 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,1 0,5% 0 nee 0 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,1 0,5% 0 ja -1 
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Tabel 6-45: Beoordeling gezondheidsimpact PM2,5 jaargemiddelde 
W

e
g

s
e

g
-

m
e

n
t Straatnaam 

Bijdrage 

PM2,5 

[µg/m³] 

Bijdrage t.o.v. 

GAW 
Tussenscore 

Immissie na > 

GAW? 
Eindscore 

A 

Gentsesteenweg 0 0% 0 ja -1 

Gentsesteenweg 0,1 1% -1 ja -2 

B 

R12 Edgard Tinellaan 0 0% 0 ja -1 

R12 Edgard Tinellaan 0 0% 0 ja -2 

C 

R12 Guido 

Gezellelaan 
0 0% 0 ja -2 

R12 Olivetenvest 0 0% 0 ja -1 

D 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0 0% 0 ja -1 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0 0% 0 ja -1 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,1 1% -1 ja -2 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
0,1 1% -1 ja -2 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
0,1 1% -1 ja -2 

E 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0 0% 0 ja -1 

N1 

Antwerpsesteenweg 
0,1 1% -1 ja -2 

 

Hieruit blijkt dat de impact van het project moet beoordeeld worden als: 

• beperkt negatief tot aanzienlijk negatief voor de parameter NO2; 

• verwaarloosbaar tot beperkt negatief voor de parameter PM10; 

• beperkt negatief tot negatief voor de parameter PM2,5. 

Langs de Antwerpsesteenweg liggen in het studiegebied 2 kinderopvanglocaties (1 langs segment D, 

1 langs segment E). Rekening houdend met de wegkenmerken is voor NO2 de beoordeling beperkt 

negatief tot negatief, voor PM2,5 is de beoordeling negatief. Voor PM10 is de beoordeling 

verwaarloosbaar. Er liggen geen andere kwetsbare locaties relevant voor chronische blootstelling 

(kinderopvang, ouderenzorg, scholen en ziekenhuizen) langs wegen waarvoor een verkeerstoename 

werd gemodelleerd. 

Met de met IFDM Traffic gemodelleerde luchtkwaliteit kan worden nagegaan of de luchtkwaliteit 

significant wijzigt ter hoogte van locaties op een afstand van de wegen waarvoor een verkeerstoename 

werd berekend. Uit de ligging van de relevante kwetsbare locaties (dus exclusief hotels, sportvelden, 

sportlokalen) (zie Kaart 30 en Kaart 31) blijkt dat de toename van de immissieconcentraties voor NO2 

en PM2,5 hoogstens als beperkt negatief moet worden beoordeeld. 
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Ook in de referentiesituatie worden de gezondheidskundige advieswaarden voor NO2 en PM2,5 in het 

studiegebied overschreden. De PM10-concentraties liggen net boven of net onder de 

gezondheidskundige advieswaarde. Bijgevolg zijn er ook zonder de uitvoering van het project effecten 

op de gezondheid van de gebruikers van het gebied te verwachten.  

Mogelijke gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan NO2 zijn effecten op de luchtwegen 

(vooral bij gevoelige groepen zoals kinderen met astma en COPD patiënten), zoals veranderingen in 

longfunctie en reacties van het ademhalingsstelsel (zowel bij acute als chronische blootstelling). 

Bepaalde studies wijzen ook op andere mogelijk effecten, zoals verhoogde mortaliteit, cardiovasculaire 

aandoeningen, reproductieve effecten, foetale ontwikkelingsstoornissen. NO2 wordt niet als 

carcinogeen beschouwd.  

Lange termijn blootstelling aan fijn stof (PM10, PM2,5) is geassocieerd met een verhoogde mortaliteit, 

toename van het aantal ziekenhuisopnames en klachten ten gevolge van respiratoire en 

cardiovasculaire aandoeningen. Gezondheidseffecten treden ook op bij langdurige blootstelling aan 

concentraties beneden de gezondheidskundige advieswaarden. De PM2,5 fractie is de meest 

schadelijke fractie. 

Het IARC (2016) klasseert luchtvervuiling met PM10 als carcinogeen. Er is bewijs voor dieselpartikels, 

voor de emissies van verbranding van kolen en van hout. De samenstelling van PM10 is echter sterk 

lokaal gebonden. 

6.5.5 Aanbevelingen en milderende maatregelen 

Uit de beoordeling blijkt dat milderende maatregelen moeten gezocht worden met zicht op 

implementatie ervan op korte termijn, als gevolg van de negatieve beoordeling voor de parameters NO2 

en PM2,5. 

Gezien de negatieve beoordeling het gevolg is van de impact op de luchtkwaliteit, wordt in eerste 

instantie verwezen naar de milderende maatregelen geformuleerd in het hoofdstuk Lucht (zie §6.4.5). 

Naast reductie van de stressoren kunnen maatregelen gezocht worden voor de vermindering van de 

blootstellingskans. Deze maatregelen worden echter op een hoger of ander beleidsniveau bepaald en 

kunnen niet binnen dit project worden opgelegd/opgelost. 

6.5.6 Conclusie 

De blootstelling aan NO2 en PM2,5 als gevolg van de emissies van het wegverkeer dient beoordeeld te 

worden als beperkt negatief tot negatief; de blootstelling aan PM10 als verwaarloosbaar tot beperkt 

negatief. Er dient bijgevolg gezocht te worden naar milderende maatregelen. Gezien de negatieve 

beoordeling het gevolg is van de impact op de luchtkwaliteit, wordt verwezen naar de milderende 

maatregelen geformuleerd in het hoofdstuk Lucht (zie §6.4.5).  
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6.6 Biodiversiteit 

6.6.1 Afbakening van het studiegebied 

Algemeen zijn de effecten met betrekking tot biodiversiteit, naast het lokale biotoopverlies, gebonden 

aan de invloeden op de water-, de bodem- en de luchtkwaliteit en op het geluidsklimaat. De 

invloedssfeer voor deze discipline wordt dus bepaald door de grootste invloedssfeer voor één van deze 

vermelde milieucompartimenten, rekening houdend met de relevante effectgroepen of scope. 

In dit project-MER zal hoofdzakelijk biotoopverlies in het projectgebied zelf aan de orde zijn. Daarnaast 

wordt ook rekening gehouden met de mogelijke rustverstoring en de invloedssfeer van de bemaling. 

Het studiegebied zal bijgevolg reiken tot 500 m van de rand van de perceelsgrenzen. 

6.6.2 Methodologie 

 Beschrijving referentiesituatie 

De beschrijving van de referentiesituatie gebeurt op twee niveaus: 

1. beschrijving van de belangrijkste natuurwaarden in de aandachtsgebieden binnen het studiegebied; 

2. beschrijving van de zones met natuurwaarde binnen het projectgebied. 

Onder aandachtsgebieden vallen zones die hoog gewaardeerd worden ten aanzien van natuurbehoud 

binnen het studiegebied, dit zijn de: 

• vogel- en habitatrichtlijngebieden; 

• gebieden behorende tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN); 

• natuurreservaten. 

De beschrijving van de natuurwaarden in de aandachtsgebieden gebeurt, indien deze relevant zijn ikv 

dit project, aan de hand van de beschikbare literatuur met betrekking tot deze gebieden (o.a. rapporten 

met de specifieke instandhoudingsdoelstellingen van de vogel- en habitatrichtlijngebieden, ..), de 

Biologische Waarderingskaart - Habitatkaart versie 2018 (INBO)  

De beschrijving van het projectgebied gebeurt aan de hand van een uitgebreide veldinventarisatie 

uitgevoerd door Antea (2014, 2017, 2019).  

 Effectvoorspelling en -beoordeling 

Volgende effectgroepen worden onderzocht zoals beschreven hieronder en beoordeeld volgens het 

beoordelingskader weergegeven in Tabel 6-46: 

• Direct ruimtebeslag (habitats, soorten en leefgebieden) en versnippering:  

• Op basis van de veldinventarisatie door Antea (2014, 2017, 2019) in de zones waar 

biotoopverlies zal optreden door het direct ruimtebeslag vanwege de inrichting van de terreinen, 

worden de effecten van het direct ruimtebeslag beoordeeld. Tijdens de veldinventarisaties ging 

ook specifieke aandacht uit naar beschermde habitats en soorten. 

• Tevens wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke effecten op fauna en hun leefgebieden. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele rol van het projectgebied in het netwerk 

ecologische verbindingen.  

• De effecten inzake versnippering en barrièrewerking worden op een kwalitatieve manier bepaald, 

rekening houdend met de ecologische waarde van het gebied en de waarde als ecologische 

verbinding.  

• De effecten van rustverstoring worden bepaald ter hoogte van de omgeving. De inschatting van 

de rustverstoring gebeurt kwalitatief. 

• De effecten van de grondwaterbemaling in de aanlegfase wordt kwalitatief beschreven, evenals 

de effecten van lichthinder en luchtverontreiniging. 

• De effecten van verzurende depositie worden beoordeeld op basis van de resultaten van de 

discipline lucht.  
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Tabel 6-46. Beoordelingskader biodiversiteit 

Effectgroep Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Ecotoop- en biotoopverlies / Impact op fauna 

Aanzienlijk negatief 

effect 

Ruimtebeslag van Europees beschermde habitats en/of regionaal 

belangrijke biotopen; 

Ruimtebeslag van biologisch (zeer) waardevolle biotopen; 

Verlies van (potentiële) leefgebieden van Europees of op Vlaams 

niveau beschermde diersoorten; 

Het effect is permanent; 

Het effect is niet beperkt in omvang. 

Milderende maatregelen 

vereist 

Negatief effect 

Ruimtebeslag van Europees beschermde habitats en/of regionaal 

belangrijke biotopen; 

Ruimtebeslag van biologisch (zeer) waardevolle biotopen; 

Verlies van (potentiële) leefgebieden van Europees of op Vlaams 

niveau beschermde diersoorten; 

Het effect is tijdelijk of permanent; 

Het effect is beperkt in omvang. 

Milderende maatregelen 

wenselijk 

Beperkt negatief effect 

Ruimtebeslag van biologisch minder waardevolle biotopen; 

Het effect is tijdelijk of permanent; 

Het effect is beperkt in omvang. 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar effect  
Geen ruimtebeslag; 

Geen ecotoopcreatie. 
Nvt 

Beperkt positief effect 

Ecotoopcreatie (of herstel) van biologisch minder waardevolle 

biotopen; 

Creatie van (potentiële) leefgebieden voor diersoorten. 

Nvt 

Positief effect 

Ecotoopcreatie (of herstel) van biologisch (zeer) waardevolle 

biotopen; 

Creatie van (potentiële) leefgebieden voor diersoorten. 

Nvt 

Aanzienlijk positief effect 

Ecotoopcreatie (of herstel) van Europees beschermde habitats 

en/of regionaal belangrijke biotopen; 

Creatie van (potentiële) leefgebieden voor Europees of op Vlaams 

niveau beschermde diersoorten. 

Nvt 

Netwerkeffecten en barrièrewerking 

Aanzienlijk negatief 

effect 

Het project zorgt voor bijkomende barrièrewerking/versnippering in 

een gebied dat een belangrijke (potentiële) verbindingswaarde 

heeft 

Voorkomen van soorten die gevoelig zijn voor versnippering van 

leefgebied26 

Afname oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten 

Uiteenvallen van leefgebied in kleinere eenheden (meer 

randverstoring) 

Milderende maatregelen 

vereist 

 

26 Gevoelig voor versnippering zijn soorten met een gering dispersievermogen (incl. soorten die zich traag kunnen verplaatsen), 

soorten met een sterke plaatstrouw, een specialisatie voor voedsel of habitat en soorten die afhankelijk zijn van een dagelijkse 

of seizoensgebonden trek tussen lokale leefgebieden (bijvoorbeeld das, amfibieën, vleermuizen,…). Daarnaast zijn soorten met 

grote oppervlaktebehoefte, zoals grote zoogdieren, gevoelig voor het uiteenvallen van natuurgebieden in kleinere eenheden. Ook 

soorten met kleine lokale populaties zijn gevoelig (Alterra, 2001; Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 2005). 



 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

159 van 264 

Effectgroep Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Toename van afstand tussen de overgebleven geschikte gebieden 

Toename van weerstand van het landschap (soorten kunnen 

geschikte gebieden minder goed tot niet meer bereiken) 

Ontstaan van fysieke barrières waardoor uitwisseling van soorten 

tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden volledig wordt 

belemmerd 

Matig negatief effect 

Het project zorgt voor bijkomende barrièrewerking/ versnippering 

in een gebied dat een zekere potentiële verbindingswaarde heeft 

Beperkte afname oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten 

Zeer beperkt uiteenvallen van leefgebied in kleinere eenheden 

(meer randverstoring) 

Zeer beperkte toename van afstand tussen de overgebleven 

geschikte gebieden 

Beperkte toename van weerstand van het landschap (soorten 

kunnen geschikte gebieden iets minder gemakkelijk bereiken) 

Ontstaan van fysieke barrières waardoor uitwisseling van soorten 

tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden minder makkelijk wordt 

(maar nog overbrugbaar) 

Milderende maatregelen 

wenselijk 

Gering negatief effect 

Het project zorgt voor bijkomende barrièrewerking/versnippering in 

een gebied dat slechts een beperkte verbindingswaarde heeft 

Zeer beperkte afname oppervlakte geschikt leefgebied voor 

soorten 

Leefgebied valt niet uiteen in kleinere eenheden 

Geen toename van afstand tussen de overgebleven geschikte 

gebieden 

Geen toename van weerstand van het landschap  

Er ontstaan geen fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden bemoeilijkt zou 

kunnen worden 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar effect 

Het project wijzigt niets op het vlak van barrièrewerking en 

versnippering 

Geen afname oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten 

Leefgebied valt niet uiteen in kleinere eenheden 

Geen toename van afstand tussen de overgebleven geschikte 

gebieden 

Geen toename van weerstand van het landschap  

Er ontstaan geen fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden bemoeilijkt zou 

kunnen worden 

Nvt 

Gering positief effect 

Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden verbeterd, 

opgelost of hersteld, met geringe meerwaarde vanuit ecologisch 

oogpunt 

Zeer beperkte toename oppervlakte geschikt leefgebied voor 

soorten 

Nvt 

Matig positief effect 

Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden verbeterd, 

opgelost of hersteld, met matige meerwaarde vanuit ecologisch 

oogpunt 

Beperkte toename oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten 

Beperkte afname van weerstand van het landschap 

Nvt 

Aanzienlijk positief effect 

Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden verbeterd, 

opgelost of hersteld, met grote meerwaarde vanuit ecologisch 

oogpunt 

Nvt 
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Effectgroep Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Toename oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten 

Geschikte leefgebieden worden gegroepeerd tot grotere eenheden 

Afstand tussen geschikte gebieden wordt kleiner 

Afname weerstand van het landschap 

Opheffen van fysieke barrières waardoor uitwisseling van soorten 

tussen gebieden wordt bevorderd 

Project draagt bij tot realisatie van natuurverbindingen 

Rustverstoring 

Aanzienlijk negatief 

effect 

Aanwezigheid van / belangrijke potenties voor zeer kwetsbare en 

kwetsbare soorten voor rustverstoring  

Permanent of tijdelijke effecten tijdens kwetsbare periodes 

(broedseizoen, overwintering,…): afhankelijk van belang van 

gebied voor soorten in die periodes 

Rustverstoring in gebieden die nog niet akoestisch zijn verstoord 

(actueel geluidsniveau < 45 dB(A)), ook al is de geluidstoename 

ten gevolge van project beperkt 

Milderende maatregelen 

vereist 

Negatief effect 

Aanwezigheid van / belangrijke potenties voor weinig kwetsbare 

soorten voor rustverstoring 

Beperkte permanente of tijdelijke effecten tijdens kwetsbare 

periodes (broedseizoen, overwintering,…): afhankelijk van belang 

van gebied voor soorten in die periodes 

Rustverstoring in gebieden die al akoestisch zijn verstoord (actueel 

geluidsniveau tussen 45 dB(A) en 55dB(A)) 

Milderende maatregelen 

wenselijk 

Beperkt negatief effect 

Beperkte aanwezigheid van / beperkte potenties voor weinig 

kwetsbare soorten voor rustverstoring 

Geen permanente of tijdelijke effecten tijdens kwetsbare periodes 

(broedseizoen, overwintering,…): afhankelijk van belang van 

gebied voor soorten in die periodes 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar effect 

Geen zeer kwetsbare, kwetsbare, weinig kwetsbare soorten voor 

rustverstoring aanwezig, evenmin potenties voor deze soorten 

Rustverstoring in gebieden die reeds akoestisch zijn verstoord 

(actueel geluidsniveau is al > 55 dB(A)) 

Nvt 

Beperkt positief effect 
Daling van actuele geluidsniveau tot niveau tussen 45 dB(A) en 55 

dB(A) dankzij project 
Nvt 

Positief effect 
Daling van actuele geluidsniveau tot niveau tussen 40 dB(A) en 45 

dB(A) dankzij project 
Nvt 

Aanzienlijk positief effect 
Daling van actuele geluidsniveau tot niveau < 40 dB(A) dankzij 

project 
Nvt 

Verstoring waterhuishouding 

Aanzienlijk negatief 

effect 

Gebied is gevoelig tot zeer gevoelig voor verdroging (vb. 

kwelgebied, beekvallei); 

Aanwezigheid van grondwaterafhankelijke Europees beschermde 

habitats en/of regionaal belangrijke biotopen binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) 

waardevolle biotopen binnen beïnvloedingsperimeter; 

Milderende maatregelen 

vereist 
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Effectgroep Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Aanwezigheid van Europees beschermde, 

grondwaterafhankelijke plantensoorten binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van leefgebieden van Europees beschermde 

waterafhankelijke diersoorten binnen beïnvloedingsperimeter; 

Het beïnvloede habitat, biotoop of leefgebied is niet herstelbaar; 

Het effect is permanent; 

Het effect is niet beperkt in omvang. 

Negatief effect 

Gebied is gevoelig tot zeer gevoelig voor verdroging (vb. 

kwelgebied, beekvallei); 

Aanwezigheid van grondwaterafhankelijke Europees beschermde 

habitats en/of regionaal belangrijke biotopen binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) 

waardevolle biotopen binnen beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van (Europees beschermde) 

grondwaterafhankelijke plantensoorten binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van (potentiële) leefgebieden van (Europees 

beschermde) waterafhankelijke diersoorten binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Het effect is tijdelijk; 

Het effect is (niet) beperkt in omvang; 

Het beïnvloede habitat, biotoop of leefgebied is herstelbaar. 

Milderende maatregelen 

wenselijk 

Beperkt negatief effect 

Gebied is gevoelig tot zeer gevoelig voor verdroging (vb. 

kwelgebied, beekvallei); 

Afwezigheid van grondwaterafhankelijke Europees beschermde 

habitats en/of regionaal belangrijke biotopen binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) 

waardevolle biotopen binnen beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van niet Europees beschermde, 

grondwaterafhankelijke plantensoorten binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van (potentiële) niet Europees beschermde 

leefgebieden van waterafhankelijke diersoorten binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Het effect is tijdelijk; 

Het effect is beperkt in omvang; 

Het beïnvloede habitat, biotoop of leefgebied is herstelbaar. 

Geen specifieke 

maatregelen vereist 

bovenop de bestaande 

regelgeving 

Verwaarloosbaar effect 

Er treedt geen verdroging of vernatting op als gevolg van het 

project; 

Gebied is niet tot weinig gevoelig voor verdroging; 

Afwezigheid van grondwaterafhankelijke Europees beschermde 

habitats en/of regionaal belangrijke biotopen binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Afwezigheid van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) 

waardevolle biotopen binnen beïnvloedingsperimeter; 

Afwezigheid van grondwaterafhankelijke plantensoorten binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Afwezigheid van (potentiële) leefgebieden van waterafhankelijke 

diersoorten binnen beïnvloedingsperimeter; 

Het effect is tijdelijk; 

Het effect is beperkt in omvang; 

Het beïnvloede habitat, biotoop of leefgebied is herstelbaar. 

Nvt 
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Effectgroep Beoordelingscriteria 
Milderende 
maatregelen 

Beperkt positief effect 

Herstel van de natuurlijke grondwaterstanden met tot gevolg: 

Creatie van grondwaterafhankelijke biologisch waardevolle 

biotopen; 

Creatie van (potentiële) leefgebieden van waterafhankelijke 

diersoorten. 

Nvt 

Positief effect 

Herstel van de natuurlijke grondwaterstanden met tot gevolg: 

Creatie van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) waardevolle 

biotopen; 

Creatie van leefgebieden van waterafhankelijke diersoorten. 

Nvt 

Aanzienlijk positief effect 

Herstel van de natuurlijke grondwaterstanden met tot gevolg: 

Creatie van grondwaterafhankelijke Europees beschermde 

habitats en/of regionaal belangrijke biotopen; 

Creatie van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) waardevolle 

biotopen; 

Creatie van Europees beschermde, leefgebieden van 

waterafhankelijke diersoorten. 

Nvt 

 

Milderende maatregelen 

De initiatiefnemer zal een reeks van projectgeïntegreerde maatregelen nemen, om de impact op 

biodiversiteit zo minimaal mogelijk te houden. Daarnaast worden in het MER nog enkele bijkomende 

milderende en/of aandachtspunten voorgesteld.  

6.6.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

 Beschrijving voorkomende fauna en flora 

Het projectgebied bestaat uit een vrij grote beboste zone in het centrale en het noordelijke deel. In het 

zuidoosten is een zone met rietvegetatie aanwezig. 

Volgens de Biologische waarderingskaart Fauna zijn er in het plangebied of in de onmiddellijke 

omgeving geen zeldzame avifaunistische waarden bekend.  

 Vlaams Ecologisch Netwerk 

Het projectgebied maakt geen deel uit van het VEN of het IVON. Er liggen wel VEN-gebieden in de 

omgeving. Het dichtstbij gelegen VEN-gebied is ‘De samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete’ (GEN) op ca. 700 

m. Dit wordt weergegeven op Kaart 9.  

 Natura 2000 en Speciale beschermingszones 

Er bevindt zich geen habitat- of vogelrichtlijngebied in of in de nabijheid van het projectgebied. Het 

dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied is het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het zuidoosten van de 

leemstreek’ op ca. 1600 m ten zuiden van het projectgebied. Dit wordt weergegeven op Kaart 11. 

 Vlaamse en erkende natuur- en bosreservaten  

Er bevindt zich geen natuur- of bosreservaat in of in de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied. 

Ten zuidwesten ligt het erkend natuurreservaat ’t Zuur Bemke op ca. 730m en het Vlaams 

natuurreservaat ‘Robbroek’ op ca. 930 m. Dit wordt weergegeven op Kaart 11. 
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 Biologische waardering en ecologische waarde op microniveau 

Het projectgebied is op de biologische waarderingskaart (Kaart 10) aangeduid als een complex van 

waardevolle en zeer waardevolle elementen. Het betreft een zone die gekarteerd is als vochtig 

wilgenstruweel op voedselrijke bodem (sf), opslag van allerlei aard (sz) en rietland en andere vegetaties 

van het rietverbond (mr) (gekarteerd op basis van terreinbezoek in de zomer van 1997). In het noorden 

van het gebied tegen de N16 is er een strook gekarteerd als waardevol jong loofbos (n).  

In 2014 vond een gedetailleerde vegetatiekartering plaats (zie hierna), die verder werd geactualiseerd 

in 2019. Vergelijking met de meest recente luchtfoto’s (2016) geeft aan dat deze kartering voor het 

grootste deel van het projectgebied nog actueel is. Op basis van recente veldinventarisaties zijn wel 

enkele verfijningen aan de vegetatiebeschrijving toegevoegd.  

 

 

Figuur 6-28. Biologische waarderingskaart versie 2 (2018) op orthofoto 

 

 Gedetailleerde beschrijving geïnventariseerde BWK-eenheden en 
voorkomende plantensoorten27 

Voor de opmaak van de Natuurtoets (Antea, periode april-juli 2014, addendum 2019) werd een 

gedetailleerde vegetatiekartering en soorteninventarisatie uitgevoerd. Voor elke terreineenheid werd 

ook de waardering op de Biologische Waarderingskaart bekeken, en waar nodig bijgesteld. Hieronder 

volgt een opsomming van de verschillende terreineenheden met een globale beschrijving van de 

vegetatie en de meest noemenswaardige inheemse en eventueel aanwezige uitheemse 

plantensoorten. De ligging van de beschreven eenheden is terug te vinden op onderstaande Figuur 

6-29. Hierbij is het belangrijk aan te geven dat de volledige verwijdering van de vegetatie binnen de lus 

geen deel uitmaakt van voorliggend MER. Voor de ontbossing van deze zone werd reeds een 

vergunning verkregen. De ontbossing werd ondertussen uitgevoerd in september 2019. De zones die 

 

27 bron: plan-MER  
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van belang zijn in het kader van voorliggend MER, zijn deze die buiten de lus van de R6 zijn gelegen: 

BA_120, BA_121, BA_122, BA_123, deel BA_107, deel BA_108, deel BA_110, deel BA_116 (vet en 

cursief in de tekst hierna).  

Om een totaalbeeld te hebben van de actuele waarden28 van het volledige projectgebied, worden alle 

zones beschreven. Bij de effectbeschrijving en -beoordeling zijn enkel de zones buiten de lus van de 

R6, inclusief de nieuwe ontsluitingsweg ten oosten van de lus, van belang. In het hoofdstuk cumulatieve 

effecten (hoofdstuk ) wordt wel een beoordeling gedaan van het totaalproject.  

 

  

Figuur 6-29. Ligging van de beschreven terreineenheden binnen het plangebied (bron: Antea, 2019)  

 

Biologisch zeer waardevol  

Ter hoogte van de eenheid “BA_103” binnen de lus, wordt het terrein op de Biologische 

waarderingskaart opgegeven als rietland (Mr). Dit type vegetatie wordt in het Natuurdecreet opgegeven 

als verboden te wijzigen vegetatie. Deze zone wordt van “BA_109” (ten noorden van BA_103) 

gescheiden door een talud met Grote brandnetel. In het verleden werden verschillende parallelle 

grachtjes gegraven in het terrein, hoogstwaarschijnlijk om het gebied te draineren. Het stuk heeft een 

natte bodem waarbij planten van voedselrijke omstandigheden sterk dominant optreden. Geoorde wilg 

en Boswilg hebben de hoogste bedekking in de struiklaag. Het verruigd grasland met struik- of 

boomopslag (hrb) lijkt in een overgang naar een verruigd rietland. Dit komt waarschijnlijk door de iets 

nattere omstandigheden aan de westkant van het terrein.   

 

28 September 2019 vond de ontbossing plaats in de zone binnen de lus. De bosvegetaties zijn in deze zone dus niet meer 

aanwezig 
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Verruiging binnen terreineenheid “BA_103” is duidelijk aanwezig waarbij Liesgras een zeer hoge 

bedekking heeft. Lokaal is Veerdelig tandzaad, Zwart tandzaad, Grote brandnetel en Waterpeper sterk 

abundant. Daardoor is dit rietland als degraderend te beschouwen. Opmerkelijke planten als 

Moeraswalstro, Pinksterbloem, Veenwortel, Grote egelskop en Kale jonker wijzen op natte 

omstandigheden waarvan sommige (o.a. Tweerijige zegge) wijzen op een voormalig dottergrasland 

(hc). Gevleugeld helmkruid is tevens vrij verspreid aanwezig tussen de ijlere vegetatie in het terrein. De 

meeste van deze soorten komen echter slechts beperkt voor. Zonder het uitblijven van beheer zal deze 

zone verder verruigen. Tevens zijn diverse exoten in deze zone aanwezig.  

Moeraszegge is sterk dominant aanwezig ter hoogte van eenheid “BA_115”, aansluitend aan het 

rietland BA 103. Deze grote zeggenvegetatie (Mc) ligt vrij gesloten langs de hogere boomsoorten van 

“BA_109”. Riet lijkt zich sterk uit te breiden in deze zone. Het terrein wordt ook op de Biologische 

waarderingskaart opgegeven als Grote zeggenvegetatie (Mc). Dit type vegetatie wordt in het 

Natuurdecreet opgegeven als verboden te wijzigen vegetatie.   

Terreineenheid “BA_106” omvat de berm van de afrit R6 exclusief de gracht langs de afrit “BA_117”. 

De berm heeft een hellingsgraad van 30° met een expositie die voornamelijk richting het noorden ligt. 

De soortenrijke, grazige berm (k(hp*)) heeft een hoge soortenrijkdom. Peen, Veldzuring, Grote bevernel 

en Grasmuur zijn slechts enkele soorten die te vinden zijn in deze berm.  In het begin van de afrit (R6) 

is de berm zeer lokaal vrij schraal en droog. Daar deze berm lokaal gericht is naar het zuiden staan hier 

de meest opmerkelijke planten; Zilverhaver, Knoopkruid, Hazenpootje, Wilde marjolein, Schapenzuring 

en Vierzadige wikke. Op de zandige open plek is Eekhoorngras, een Rode lijstsoort, de meest 

voorkomende grassoort. Sachalinese duizendknoop en Japanse duizendknoop zijn in de berm vrij 

verspreid aanwezig met lokaal een erg hoge bedekkingsgraad. Verder breidt Riet lokaal sterk uit in de 

berm. Op deze plaatsen is Gladde witbol sterk dominant aanwezig.  

Het verruigd grasland met struik- of boomslag (hrb) ter hoogte van terreineenheid “BA_107” - aan de 

buitenzijde van de lus naast de N16 – wordt voornamelijk gekenmerkt door rietland (mr) en 

moerasspirearuigte (hf). De struik- en boomopslag is er eerder beperkt. Het rietland wordt gedomineerd 

door Riet, met Rietgras en Liesgras. De aanwezige kensoorten voor moerasspirearuigte die aanwezig 

zijn in het perceel zijn harig wilgenroosje (hoge dominantie), Kale jonker, Gewone engelwortel, Grote 

kattenstaart en Koninginnekruid. Verder zijn Tweerijige zegge en Hazenzegge de meest opmerkelijke 

soorten binnen deze terreineenheid. Soorten als Lidrus, Veenwortel, Moerasrolklaver, Scherpe zegge 

en Wolfspoot wijzen op een voormalig nat grasland en moeraszones. Toch zijn er op het terrein soorten 

aanwezig zoals Veldzuring en Vijfvingerkruid die van iets drogere gronden houden. De soorten die 

zorgen voor verstruweling van het terrein zijn Geoorde wilg, Ruwe berk, Gewone vlier en Sporkehout. 

Canadese fijnstraal is de enige uitheemse soort die hier te vinden is. Rietland en moerasspirearuigte 

vormen beiden verboden te wijzigen vegetaties. De zone verboden te wijzigen vegetatie die hier 

verloren gaat bedraagt 0,413 ha.  

De eenheid “BA_121” heeft dezelfde vegetatie als BA_107. Er bevindt zich een rietzone. De zone 

verboden te wijzigen vegetatie die hier verloren gaat bedraagt 0,04 ha.  

Terreineenheid “BA_113” omvat de grasberm of soortenrijk grasland (hp*) langs de zijden van de 

verharde oppervlakte van AWV op het terrein (“BA_102”). Tweerijige zegge en Scherpe zegge zijn in 

een hoge bedekkingsgraad aanwezig. Langs de zuidkant is de bodem iets natter waar Riet, Gewone 

smeerwortel, Grote wederik en Kale jonker aanwezig is. Op de rand met het bos werd Brede 

wespenorchis gevonden, een beschermde maar algemene orchidee. De Wilde hyacint die op de rand 

staat van deze terreineenheid groeit, komt hier van nature niet voor, en het betreft hier waarschijnlijk 

een aangeplante of verwilderde tuinplant. 

De vegetatie op het terrein binnen eenheid “BA_123” valt te klasseren als een moerasspirearuigte 

gepaard met het voorkomen van rietvegetatie. De kensoorten van de moerasspirearuigte zijn Harig 

wilgenroosje (vrij dominant), Kale jonker, Gewone engelwortel, Grote kattenstaart, grote wederik en 

Koninginnekruid. Er is wel verruiging aanwezig met Grote brandnetel, Smeerwortel en 

Reuzenbalsemien. Moerasspirearuigte vormt een verboden te wijzigen vegetatie. De zone verboden te 

wijzigen vegetatie die hier verloren gaat bedraagt 0,15 ha.  
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Biologisch waardevol  

Net als “BA_101” bestaat het talud ter hoogte van “BA_105” –binnen de lus als afscherming van de 

N16- volledig uit aanplant (N) van Gewone esdoorn, Noordse esdoorn, Rode kornoelje, Beuk, Spaanse 

aak en Gladde iep. Er is tevens natuurlijke opslag aanwezig zoals Zwarte els en Schietwilg. Uitheemse 

soorten die aanwezig zijn; zijn Amerikaanse vogelkers, Robinia, Amerikaanse eik en Canadapopulier. 

Tongvaren was hier opmerkelijk op de steile kant van deze talud. Verder is de kruidlaag vrij beperkt in 

soortensamenstelling en lokaal in bedekking. Voorjaarsbloeiers zijn hier erg schaars. Enkel Speenkruid 

werd gevonden in zeer lage aantallen.  

“BA_110” omvat de zuidelijke berm (buitenzijde lus) van de afrit met een expositie naar het zuiden. De 

vegetatie is in bepaalde stukken erg kort. De berm tegen “BA_107” is graziger waarbij Glad walstro en 

Gewone bermzegge twee interessante soorten zijn. Verder zijn Veldzuring en Schermhavikskruid twee 

interessante bermindicatoren. Op delen van de terreineenheid bevinden zich verboden te wijzigen 

vegetatie. Het gaat hierbij om rietland of moerasspirearuigte. De zone verboden te wijzigen vegetatie 

die hier verloren gaat en gecompenseerd zal worden, bedraagt 0,041 ha 

“BA_111” omvat de talud ten noorden van de N16 en bestaat ook volledig uit aanplant van allerlei 

inheemse loofboomsoorten en opslag van allerlei aard. Vooral Gewone esdoorn, Beuk en Noorse 

esdoorn zijn aanwezig in het gebied. Ook aan de zuidoostelijke buitenzijde van de lus heeft de 

populierenaanplant op droge grond (ls) ter hoogte van eenheid “BA_116” een hoge kruidlaag die vooral 

bestaat uit Grote brandnetel. De struiklaag heeft hier tevens een hoge bedekking die volledig bedekt is 

door Gewone vlier. Verder groeien hier nog andere ruigtekruiden zoals Kleefkruid en Gewone 

smeerwortel. Langs de noordoostrand van dit terrein ligt een talud die volledig begroeid is met Japanse 

duizendknoop.  

Langs de noordrand van het rietland “BA_103” ligt een ondiepe zure poel, gekarteerd als “BA_118”. 

Enkel Grote lisdodde en Riet groeit in deze eutrofe plas (ae). De poel ligt tevens vrij gesloten door het 

wilgenstruweel van BA_103 en de hogere boomsoorten van “BA_109”. Veel bladval zorgt mogelijk voor 

een laag soortenaantal in de poel. 

Ruwe berk en Schietwilg zijn de meest voorkomende boomsoorten in eenheid “BA_122”. In de 

ondergroei staat Grote brandnetel, en daarnaast voornamelijk Reuzenbalsemien. Sporen van Konijnen 

zijn er veel aanwezig. Tijdens het terreinbezoek werd een rustende Sperwer waargenomen. 

Biologisch minder waardevol  

De eenheid “BA_104” ligt midden in het projectgebied. Ruwe berk heeft hier bijna een volledige 

bedekking in de boomlaag en heeft een vrij jonge leeftijd. De ondergroei bestaat bijna volledig uit Grote 

brandnetel en Braam. Japanse duizendknoop is, in deze opslag van allerlei aard (sz), beperkt 

aanwezig. Andere plantensoorten die hier aanwezig zijn; schaduwgras, kruipend zenegroen. “BA_108” 

is een deel van het bosgebied tussen het plangebied en de Dijle. Ruwe berk en Boswilg zijn de meest 

voorkomende boomsoorten. De berm van de afrit loopt langzaam over in de vegetatie van de kruidlaag 

in deze terreineenheid. Lokaal is Japanse duizendknoop sterk aanwezig binnen het gebied. Een 

gedeelte van deze terreineenheid wordt ingenomen door moerasspirearuigte, een verboden te wijzigen 

vegetatie met een omvang van 0,04 ha die gecompenseerd moet worden. De vos gebruikt deze zone 

als passage tussen de R6 en de Dijle. Verder foerageren hier grote mezengroepen en Grote bonte 

spechten die ook foerageren in het deelgebied binnen de R6.  

Een groot deel van het gebied bestaat uit de eenheid “BA_109”, met name een brandnetel-vlierenbos 

waarbij Grote brandnetel en verschillende bramensoorten sterk abundant aanwezig zijn. Het gebied 

lijkt daarom ondoordringbaar. Schietwilg is in de boomlaag opvallend aanwezig waarbij er al vele 

overstaanders als dood staand hout aanwezig zijn. Plaatselijk is wijfjesvaren en Reuzenbalsemien 

aanwezig in een zeer hoge bedekkingsgraad. Uitheemse soorten zijn Rimpelroos en Japanse 

duizendknoop. Deze laatste soort komt verspreid voor in de terreineenheid maar nooit in grote 

aantallen.  
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Eenheid “BA_112”  aan de buitenzijde van de lus is een open, ruderale plek met omgewerkte grond 

waarbij heel wat wilde kruiden te vinden zijn. Zilverschoon, Vijfvingerkruid, Schapenzuring en Gewoon 

duizendblad zijn hier aanwezig. Uitheemse soorten die hier groeien zijn Dikkemanskruid, Japanse 

duizendknoop, Reuzenbalsemien, Kleine varkenskers, Canadese fijnstraal, Hongaarse raket en Kleine 

teunisbloem.   

Ter hoogte van “BA_102” is geen vegetatie aanwezig. De oppervlakte bestaat hier volledig uit 

verharding. Dit perceel wordt door AWV gebruikt voor de opslag van zout en bevat tevens een 

weegbrug.  

Langs beide kanten van de lus van de R6 ligt een afwateringsgracht, met name “BA_117” om overtollig 

regenwater af te voeren of om het zuidelijk deel van het plangebied te draineren. De gracht is relatief 

soortenrijk. Sommige delen van de gracht zijn echter geheel dichtgegroeid met gras of dichtgeslibd 

zodat water nog moeilijk door kan stromen. Gele waterkers, Moerasbeemdgras, Grote weegbree, 

Getand vlotgras, Veenwortel, Pinksterbloem, Wolfspoot, Moerasvergeet-mij-nietje en Zompvergeet-mij-

nietje en Scherpe zegge zijn de interessantere soorten in de gracht. 

Terreineenheid “BA_120” vormt de bosrand van de populierenaanplant. De aanplant heeft een 

kruidlaag die nagenoeg volledig bestaat uit Grote brandnetel. In de struiklaag zien we opslag van 

schietwilg en Zwarte vlier. Meer naar het noorden van de terreineenheid worden delen van de vegetatie 

gedomineerd door de Kruising tussen de Japanse en Sachalinese duizendknoop (Fallopia x bohemica). 

Op de wat vochtigere delen komt de Reuzenbalsemien voor. In de boomlaag treffen we populieren en 

Schietwilg. 

 Huidig verstorende en kwetsbare elementen  

Gezien de ligging van het projectgebied midden in het infrastructuurknooppunt van de E19, de R6 en 

de N16 ten noordwesten van de kernstad Mechelen, kan gesteld worden dat het projectgebied en zijn 

directe omgeving weinig kwetsbaar is voor rustverstoring. Het huidige geluidsklimaat veroorzaakt door 

het wegverkeer zorgt er immers reeds voor dat sterk verstoringsgevoelige soorten momenteel niet 

voorkomen in en in de nabije omgeving van het projectgebied. Er wordt verwezen naar de beschrijving 

van de huidige situatie van het akoestisch klimaat onder het hoofdstuk mens. 

De aanwezige verkeersinfrastructuur in en rondom het projectgebied vormt momenteel een barrière, 

zowel voor oost-west als noord-zuid migrerende soorten. Zowel de noord-zuidgeoriënteerde E19 en 

het bijhorende op- en afrittencomplex en de min of meer oost-west georiënteerde N16 zorgen dus 

momenteel voor een barrière.  

In de (ruime) omgeving van het projectgebied zijn er verder in alle richtingen relatief grote 

aaneengesloten bebouwde zones aanwezig, waardoor de migratie over lange afstand ter hoogte van 

het projectgebied eveneens bemoeilijkt wordt.   

De zone tussen het projectgebied en de Dijle heeft wel een natuurfunctie. 

6.6.4 Effectbespreking en -beoordeling 

 Aanlegfase  

Rustverstoring ten gevolge van graaf- en grondwerken, sloop en constructie en aan- en afvoer 

van grond, materialen 

Tijdens de aanlegfase kan door het gebruik van allerlei machines (graafmachines, vrachtwagens voor 

aan- en afvoer van materiaal en grond, pompen,…), menselijke aanwezigheid evenals het verkeer van 

en naar de site tijdelijk rustverstoring ten aanzien van aanwezige fauna optreden. De geluidsverhoging 

afkomstig van de werkzaamheden zal voornamelijk discontinu en niet permanent zijn. De rustverstoring 

die zal optreden tijdens de aanlegfase zal tijdelijk van aard zijn. Machines die worden ingezet, moeten 

voldoen aan de wettelijke geluidsvereisten. De geluidsbelasting is momenteel al zeer hoog, aanwezige 
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soorten zijn bijgevolg reeds aangepast aan deze geluidniveaus. Het rustverstoringseffect van de 

aanlegfase voor de omliggende zones, wordt daarom beperkt negatief beoordeeld.  

Biotoopverlies, boscompensatie, verboden te wijzigen vegetaties 

Als gevolg van het project treedt er zowel permanent als tijdelijk biotoopverlies op. Het tijdelijk 

biotoopverlies doet zich voor in de werfzone. Het permanent biotoopverlies treedt op in de zone buiten 

de lus waar de nieuwe wegenis komt. De beoordeling van het biotoopverlies binnen de lus waar het 

retailpark komt, wordt in voorliggende MER niet beoordeeld. De cumulatieve effecten worden wel 

afzonderlijk besproken in hoofdstuk 6.6.6.  

Tijdens de aanlegfase zal een werfzone noodzakelijk zijn. Binnen deze zone zullen de aanwezige 

natuurelementen verdwijnen. De werfzone voor de realisatie van het retailpark wordt gerealiseerd 

binnen de uiteindelijke contouren van het project. Er zullen biologisch waardevolle elementen verloren 

gaan.  

Op basis van de biologische waarderingskaart, het gedetailleerde vegetatieonderzoek van Antea 

(revisie 2019, addendum 14/10/2019) en het aanvullend terreinbezoek van het ANB (2019) is de 

projectzone die verloren gaat buiten de lus gekenmerkt door biologisch waardevolle en minder 

waardevolle vegetaties, zoals wilgenstruweel, verruigd grasland en een populierenbos (zie 

onderstaande tabel). Naast waardevolle bosvegetaties, komen binnen de terreineenheden BA_107, 

BA_108, BA_110, BA_121 en BA_123 respectievelijk 0,24 ha en 0,271 ha rietvegetatie (BWK: mr) en 

moerasspirearuigte (BWK: hf) voor, beiden verboden te wijzigen vegetaties. Beide verboden te 

wijzigen vegetaties zullen binnen de projectgrenzen hersteld worden.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vegetatietypering in de terreineenheden waar het 

winkelpark met ontsluitingsinfrastructuur wordt gerealiseerd. Ter verduidelijking van de opsplitsing van 

de terreineenheden BA_107, BA_110, BA_116, BA_121, B A_122 en BA_123 voegen we 

onderstaande figuren toe. Op onderstaande figuren zijn de verschillende eenheden en verboden te 

wijzigen vegetaties aangeduid. Aanvraag 1 staat voor de zones voor de realisatie van het kruispunt met 

de N16, wat geen deel uitmaakt van het project als onderwerp van voorliggend MER-rapport. Voor dit 

project wordt een afzonderlijke vergunningsaanvraag ingediend. Aanvraag 2 betreft de zone voor de 

realisatie van het winkelpark met ontsluitingsinfrastructuur, wat overeenkomt met het project als 

onderwerp van voorliggend MER.  

 

 

Tabel 6-47: Vegetaties van de terreineenheden binnen het projectgebied (bron Antea 2019) 
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Voor de realisatie van het winkelpark zal 0,24 ha rietland en 0,271 ha moerasspirearuigte verloren 

gaan. Er wordt natuurherstel binnen het projectgebied voorzien, waarbij een evenwaardige 

moerasspirearuigte en rietland wordt gecreëerd.  

Tabel 6-48: Verlies aan rietland 

 
Tabel 6-49: Verlies aan moerasspirearuigte 

 

Op basis van de biologische waarderingskaart kan er afgeleid worden dat er in de zone buiten de lus 

van de R6, voor de realisatie van het winkelpark en haar ontsluitingsinfrastructuur een ontbossing 

optreedt van ca. 2,42 ha. Afhankelijk van de samenstelling van het bos, is hier een compensatiefactor 

van 1,5 dan wel 2 van toepassing. In totaal dient er voor de ontbossing van deze zone 4,475 ha 

gecompenseerd te worden (Tabel 6-50). De initiatiefnemer heeft overeenkomsten afgesloten met 

bebossers voor de uitvoering van deze boscompensatie dewelke integraal in natura en maximaal in 

Mechelen zal uitgevoerd worden.  Als bijlage bij de omgevingsvergunningsaanvraag werd het 

compensatievoorstel met alle details naar aanplant, kadastrale percelen, … toegevoegd. Het 

Agentschap voor Natuur en Bos heeft het compensatievoorstel ondertussen goedgekeurd. Het dossier 

is bij het ANB geregistreerd onder het kenmerk 19-213604.  

Tabel 6-50: Verlies aan bos (+ boscompensatiefactor) geordend per aanvraag 

 
 

Het verdwijnen van ca. 2,5 hectare bos in deze al sterk versnipperde omgeving (zowel binnen als buiten 

de lus) kan een invloed hebben op de lokale populaties, en dan vooral van vogels en zoogdieren. Door 

toenemende ontwikkeling, infrastructuurwerken en het verdwijnen van habitat wordt hun leefgebied 

kleiner. Hierdoor dringt lokale compensatie zich op. Anderzijds neemt het verdwijnen van het bos 

binnen de ingesloten gebieden de aantrekkingskracht weg van veel (zoog)dieren om in deze zone te 

foerageren of zich te vestigen, in suboptimaal biotoop en met het gevaar van de verkeersdrukte (en 

bijgevolg verkeersslachtoffers) rondom. Daarom is het aan te raden om de lokale effecten zo veel 

mogelijk te mitigeren door maximaal lokaal te gaan herbebossen, liefst zo dicht mogelijk bij het ontboste 

gebied en dus hoofdzakelijk rondom Mechelen. 

Rekening houdend met de voorziene boscompensatie, waarbij een groot deel voorzien wordt op het 

grondgebied van Mechelen en Geraardsbergen, wordt het effect op het biotoopverlies als beperkt 

negatief beoordeeld.  
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Wijziging in de waterhuishouding 

Wijzigingen in de waterhuishouding kunnen leiden tot verdroging of vernatting van ecotopen in de 

omgeving. Wat dit betreft is tijdens de aanlegfase vooral de noodzaak van een bemaling relevant.  

Voor het voorliggend project is een beperkte bemaling noodzakelijk (zie paragraaf 2.7.1.3).  

• Voor de aanleg van de rioleringen is een grondwaterverlaging van 3 m noodzakelijk. De 

invloedssfeer bedraagt ca. 350 m. Er zal gedurende 14 dagen bemaald worden. 

• Voor de bouw van de fietstunnel bedraagt de grondwaterverlaging 2,60 m. De invloedssfeer van 

deze bemaling bedraagt ca. 600 m. Er zal gedurende 3 maanden bemaald worden. 

• Voor de aanleg van de ondergronds parking is een grondwaterverlaging van 1,50 m nodig. De 

invloedssfeer van deze bemaling bedraagt ca. 250 m rond de filters. Er wordt een constructietijd 

van 6 maanden (180 dagen) aangenomen. 

De invloedssfeer van de bemalingen voor de riolering en de ondergrondse parking situeert zich 

voornamelijk binnen het projectgebied. De invloedssfeer van de bemaling voor de fietstunnel bedraagt 

ca. 500m en zal reiken tot in het bos dat rondom het projectgebied is gelegen. Dit bos wordt gekenmerkt 

door vochtig wilgenstruweel, opslag van allerlei aard en rietvegetaties en is gevoelig voor verdroging, 

zoals valt af te leiden uit de Ecotoopkwetsbaarheidskaart voor verdroging. Daarom wordt aanbevolen 

om de bemaling maximaal buiten het vegetatieseizoen, dus tijdens de periode van 1 november tot 1 

april, uit te voeren. Omwille van de tijdelijke aard van de verdroging, wordt dit effect als beperkt negatief 

beoordeeld.  

 

Figuur 6-30: Ecotoopkwetsbaarheid voor verdroging 

 

Ten gevolge van de ophoging zal de ondiepe grondwaterstroming binnen de lus zich verplaatsen naar 

de taluds grenzend aan het perifere grachtensysteem. Hierdoor verdwijnt de kwel niet volledig maar 

wordt ze herverdeeld. Er worden dan ook geen verhogingen van de watertafel verwacht. Buiten de lus 

zijn de effecten eveneens verwaarloosbaar. 

 Exploitatiefase 

Versnippering/ontsnippering en barrièrewerking 

De inname van het projectgebied in functie van het retailpark kan een invloed hebben op mogelijk 

aanwezige functionele ecologische verbindingen. De ecologische connectiviteit tussen de bestaande 

waardevolle zones binnen en in de omgeving van het projectgebied zijn eerder beperkt, hoofdzakelijk 

door de aanwezige weginfrastructuren. In de (ruime) omgeving van het projectgebied zijn er verder in 

alle richtingen relatief grote aaneengesloten bebouwde zones aanwezig, waardoor de migratie over 

lange afstand ter hoogte van het projectgebied eveneens bemoeilijkt wordt. 

In het project wordt de vegetatie langs de wegbermen zoveel mogelijk behouden. In het project wordt 

ruimte voorzien voor waardevolle vegetatie (struweel, ruigte, bos of grazige bermen). Bij herinrichting 

van de bermen worden deze waar mogelijk ecologisch ingericht. 
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Ten zuidwesten van het projectgebied blijft er na uitvoering van het project een vrij brede “groene” zone 

aanwezig tussen het projectgebied en de Dijle. Als er momenteel migratie langs de Dijle plaatsvindt, 

blijft deze bijgevolg ook nog mogelijk na uitvoering van het plan. In deze zone worden geen 

wandelpaden of andere verbindingsassen aangelegd. Deze zone kan bijgevolg zijn waarde als 

bufferzone blijven behouden.  

Bijkomend wordt in het RUP vastgesteld dat voldoende (ca. 30%) aaneensluitend kwalitatief groen zal 

voorzien worden. Een natte zone zal ontwikkeld worden ter hoogte van de waterbuffer. In deze zone 

wordt de verstoring tot een minimum beperkt. In deze zone wordt ook aan natuurherstel 

(rietvegetatie/kleine zeggevegetatie) gedaan. In het eerste ontwerp waren hier nog wandelpaden 

aanwezig. In het definitief ontwerp zijn deze wandelpaden quasi volledig geschrapt om een maximale 

natuurontwikkeling en minimale verstoring in deze zone toe te laten. 

De effecten op versnippering/ontsnippering en barrièrewerking zijn beperkt negatief.  

Verstoring: rust/geluidsverstoring en lichtverstoring 

Aangezien het merendeel van de vegetatie binnen het projectgebied zal verdwijnen, kunnen we ervan 

uitgaan dat er binnen het projectgebied weinig tot geen geschikte habitats voor fauna meer zullen 

aanwezig zijn. Dit betekent dat rustverstoring vooral van belang zal zijn in relatie tot de fauna-elementen 

in de omgeving van het projectgebied. 

Gezien de ligging van het projectgebied midden in het infrastructuurknooppunt van de E19, de R6 en 

de N16, kan gesteld worden dat het projectgebied en zijn directe omgeving weinig kwetsbaar is voor 

rustverstoring. Het huidige geluidsklimaat veroorzaakt door het wegverkeer zorgt er immers reeds 

voor dat sterk verstoringsgevoelige soorten momenteel niet voorkomen in en in de nabije omgeving 

van het projectgebied. Bijkomende rustverstoring door uitvoering van het project zal bijgevolg slechts 

voor verwaarloosbare tot beperkt negatieve effecten zorgen voor de aanwezige fauna in de omgeving 

van het projectgebied. 

Beperkte negatieve effecten ten gevolge van nieuwe lichtbronnen zijn wel mogelijk, maar gezien de 

habitats binnen het projectgebied zal verdwijnen en ervan uit kan worden gegaan dat de omgeving 

reeds is verstoord door licht, zal het effect beperkt blijven. De soorten die in de omgeving nog 

voorkomen zullen zich voornamelijk schuilhouden in de bosstrook tussen de Dijle en het projectgebied. 

Daarom is het van belang dat de zorgplicht wordt gehanteerd inzake het tegengaan van lichtvervuiling 

(zie milderende maatregelen en aanbevelingen). In het project worden verlichtingspalen met een 

maximale hoogte van 8m voorzien. De verlichting is neerwaarts gericht en voorzien van een 

dimsysteem en een daglichtsensor of een astronomische klok. Tijdens de nachturen is er een beperking 

van de buitenverlichting waarbij slechts 1 op 3 toestellen worden ingeschakeld, dit omwille van 

veiligheidsredenen. Verlichte uitgangsborden die worden uitgeschakeld tussen 23u en 6u ’s morgens. 

Luchtverontreiniging  

Luchtverontreiniging kan verzuring en vermesting van ecotopen veroorzaken. De verkeersgeneratie die 

tijdens de exploitatiefase met het project gepaard gaat, is beperkt ten opzichte van het huidige verkeer 

op de N16, E19 en R6. Het effect van de bijkomende emissies zal dan ook een beperkte impact hebben 

op de kwaliteit van de omgevingslucht. Bovendien liggen er in de meest voorkomende windrichting 

(zuidwesten) geen kwetsbare natuurbeschermingsgebieden.  

Er wordt dan ook geen relevante impact op fauna en flora verwacht via luchtverontreiniging 

(verwaarloosbaar). 

Vernatting/Verdroging  

Verdroging ten gevolge van de toename verharde oppervlakte of door de ondergrondse constructies 

wordt verwaarloosbaar geacht, omwille van de beperkte omvang en diepte ervan in verhouding tot de 

diepte van de bovenste watervoerende, maar ook omdat er voldoende infiltratievoorzieningen worden 

aangelegd. 
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Impact op fauna  

Binnen het projectgebied zullen weinig tot geen geschikte habitats voor fauna meer aanwezig zijn na 

realisatie. De inname van het broedgebied van de verschillende vogelsoorten die werden vastgesteld, 

zal uiteraard gevolgen hebben, waarbij de overwegend bos- en ruigte-bewoners zullen moeten 

uitwijken naar een andere broedplaats. Dit wordt beperkt tot matig negatief beoordeeld. 

Voor zoogdieren zal de inname vooral effect hebben op de hoeveelheid foerageerbiotoop. Hierbij is 

reeds een groot risico op verkeersslachtoffers, dit kan mogelijks bijkomend versterkt worden door het 

verdwijnen van het biotoop. Anderzijds vormt het projectgebied op dit moment een soort ecologische 

val, waarbij de zoogdieren ingesloten worden of mogelijks getroffen worden door het verkeer. Potentiële 

aanwezigheid van een aantal dagrustplaatsen van vleermuizen zal mogelijks verdwijnen, maar er zijn 

geen zeldzame soorten aangetroffen noch te verwachten. Bij de overige soortgroepen zijn gelijkaardige 

effecten ten aanzien van de inname van habitat te verwachten. De belangrijkste hier is het Bruin 

blauwtje. Mits aandacht voor de ecologische vereisten van deze soorten, kan door behoud of gepaste 

inrichting van de bermen de soort hier behouden blijven. 

De ligging van het projectgebied geeft aan dat er een relevante ecologische verbindingszone aanwezig 

kan/zal zijn, voornamelijk gelinkt aan de aanwezigheid van de Dijle, ten westen van het projectgebied. 

Het project kan bijgevolg mogelijk zorgen voor een limitering van deze natuurverbindende functie. De 

vraag kan tevens gesteld worden of verder fragmentatie van het gebied t.h.v. de lus van de R6 niet 

zorgt voor effecten op de genetische diversiteit van lokaal / regionaal aanwezige minder mobiele fauna. 

Verschillen tussen individuen van dezelfde soort (= genetische diversiteit) vormen het potentieel van 

een soort om zich te kunnen aanpassen aan een steeds wisselende omgeving en zorgt voor een 

duurzaam bestaan van een populatie. Door isolatie van leefgebieden is er mogelijk onvoldoende 

uitwisseling van individuen. Genetische isolatie leidt bovendien tot inteelt waardoor populaties zich 

onder veranderende omstandigheden minder goed kunnen aanpassen. Het fenomeen van genetische 

drift kan hierbij een rol gaan spelen. De genetische drift kan er bij kleine populaties voor zorgen dat 

bepaalde genetische kenmerken van een populatie verloren gaan, waardoor er genetische verarming 

optreedt en de populatie gevoeliger wordt voor wijzigingen. De kans op het lokaal uitsterven wordt 

hierdoor groter. Vooral voor weinig mobiele fauna (bvb. bepaalde vleugelloze insecten of reeds 

zeldzame amfibieën) zijn dit aspecten die op Vlaams niveau een invloed hebben op de 

levensvatbaarheid. Ecologische verbindingen zijn essentieel om uitwisseling van individuen mogelijk te 

maken zodat de effecten van genetische drift worden gecompenseerd door de inbreng van ander 

genetisch materiaal. Dit is op Vlaams niveau een knelpunt voor vele populaties van minder of niet 

mobiele soorten. Ten westen van het projectgebied blijft de natuurverbindende functie met boszone 

langsheen de Dijle onveranderd.  

De schaalgrootte van het project is bijgevolg niet van die aard dat verwacht wordt dat er genetische 

effecten op lokaal niveau zullen plaatsvinden (en bijgevolg eveneens niet op hoger niveau). De R6 zal 

hier in de bestaande situatie reeds voor een belangrijke barrière zorgen, iets wat het project wel zal 

wijzigen maar minder mobiele fauna loopt actueel reeds migratierisico’s t.g.v. de aanwezige wegenis. 

De lokale (prioritaire) aandachtssoorten zijn vogels of vleermuizen en zullen dus een biotoopverlies 

kennen en een mogelijk lokaal populatieverlies door habitatinname, maar genetische effecten zullen 

hier niet spelen voor toekomstige instandhouding. Voor avifauna / vleermuizen is er dus geen risico 

inzake genetische effecten. Deze soortengroepen zijn voldoende mobiel om het projectgebied actueel 

en in de toekomst te kruisen met slechts zeer beperkte risico’s. De inname van potentieel leefgebied 

betekent hier een effect, maar effecten op de genetische diversiteit zullen hier onbestaande zijn. 

Omwille van de inherent beperkte potenties van deze (ingesloten) gebieden, worden de effecten op het 

verlies aan leefgebied voor fauna in zijn algemeenheid als beperkt negatief tot matig negatief 

beoordeeld . 
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6.6.5 Aanbevelingen en milderende maatregelen 

In het project werden reeds verschillende maatregelen geïntegreerd. Bijkomend dienen volgende 

milderende maatregelen in acht genomen te worden :  

• Aangezien het project een grote invloed heeft op de aanwezige natuurwaarde, is het van belang 

om een schoontijd te definiëren. De schoontijd is een periode waarin niet in het bos mag worden 

gewerkt. Het verwijderen van opgaande vegetatie (ontbossing bomen/struiken kappen, hout 

verzagen, bomen verwijderen) dient vermeden te worden tijdens het broedseizoen (tussen 1 april 

en 30 juni). 

• In functie van het behoud van zo veel mogelijk natuurwaarden en het optimaliseren van de 

natuurverbindende functie is het aangewezen om bij de inrichting van de groene ruimte maximaal 

rekening te houden met prioritaire soorten en een uitsluitend inheemse beplanting te kiezen, wat 

reeds het uitgangspunt is van de het groenplan. Van een volledige inheemse soortenkeuze kan 

lokaal gemotiveerd afgeweken worden bij perkbeplantingen in het binnenplein van de parkeer en 

retailzone indien dit voor lokale fauna (vnl. insecten) een meerwaarde kan opleveren. Wat betreft 

prioritaire soorten zoals ijsvogel is het voorzien van open water door middel van een aantal 

poelen binnen de rietzones aangewezen en kan dit een meerwaarde bieden voor deze soort. 

• De boscompensatie wordt in natura voorzien en zal maximaal in de omgeving van Mechelen 

voorzien worden. 

• Om de impact van de bemaling op de aanpalende percelen die gekenmerkt worden door vochtig 

wilgenstruweel en rietland, te beperken, wordt aanbevolen om de bemaling maximaal buiten het 

vegetatieseizoen, zijnde van 1 november tot 1 april, uit te voeren.  

• Maatregelen tegen kolonisatie Japanse duizendknoop : 

• Japanse duizendknoop is een meerjarige plant met holle en verhoutende stengels die elke lente 

tot dichte haarden kan uitgroeien. De dichte struiken verdringen inheemse soorten en kunnen 

ondergronds stevig uitgroeien waarbij ze infrastructuur kunnen beschadigen. Deze soort is dus 

bijgevolg absoluut ongewenst.  

• Momenteel komt Japanse duizendknoop voor in het projectgebied. Het is dus belangrijk om 

maatregelen te nemen om de verspreiding van Japanse Duizendknoop tegen te gaan en geen 

grond afkomstig van gronden met Japanse duizendknoop aanvoeren of aanwenden. In de nota 

Exotenbestrijding ontsluiting retailpark (Antea, 2018) worden bestrijdingsmaatregelen 

aangegeven. 

• Vanuit de zorgplicht is het van belang dat lichtvervuiling maximaal wordt vermeden. Hierbij is het 

van belang dat de principes van goed verlichten worden gehanteerd. Deze principes zoals 

weergegeven op de website van de Vereniging voor Sterrenkunde29 zijn de volgende: 

• Respecteren van de 20°-regel30; 

• Volledig vermijden van een rechtstreekse opwaartse lichtstroom door het principe van de 

neerwaartse lichtstroom31; 

 

29 http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/over-lichthinder/principes 
30 Een hoek van minder dan 20 graden tussen lichtbron en waarnemingsas zorgt voor inefficiënte verlichting: bestuurders en 

voorbijgangers raken verblind, de verlichtingsbalans raakt verstoord, en een hele boel licht gaat verloren de hemel in. 
Onderstaand figuurtje maakt zulks duidelijk: men merkt dat opdat de waarnemer niet verblind wordt door de lichtbron, de 
lichtbundel niet te schuin mag invallen. 

  Bron figuur: website Vereniging voor Sterrenkunde 

 
31 Bij alle toepassingen moet zoveel mogelijk neerwaarts verlicht worden. Onderstaand figuurtje toont duidelijk aan wat hiermee 

bedoeld wordt. Geen enkel deel van de lichtbundel mag hoger dan het horizontale vlak door het lichtpunt waarneembaar zijn, en 
liefst niet boven 10° onder dit vlak. Dit noemt men het "Full Cutoff Systeem", volledige afsnijding boven het horizontale vlak. 
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• Beperken van weerkaatst opwaarts licht door: 

- het principe van het minimum doelgebied,  

- het principe van de minimum luminantie met maximale uniformiteit, 

- het principe van de minimum gebruiksperiode. 

Het is bijgevolg belangrijk dat enkel neerwaarts verlicht wordt, wat nodig is en waar het licht moet 

komen. Het principe van de minimum gebruiksperiode, via het aanschakelen van de verlichting enkel 

wanneer deze nodig of functioneel is, is ook belangrijk in dit geval.  

Zoals hiervoor beschreven, kan er gesteld worden dat er voldaan wordt aan deze principes. In het 

project worden verlichtingspalen met een maximale hoogte van 8m voorzien. De verlichting is 

neerwaarts gericht en voorzien van een dimsysteem en een daglichtsensor of een astronomische klok. 

Tijdens de nachturen is er een beperking van de buitenverlichting waarbij slechts 1 op 3 toestellen 

worden ingeschakeld, dit omwille van veiligheidsredenen. Verlichte uitgangsborden worden 

uitgeschakeld tussen 23u en 6u ’s morgens. Een bijkomend aandachtspunt dat van belang is, is dat de 

verlichting zeker wegstraalt van de bosbuffer. Tevens kan reclame enkel aanlichten van bovenuit met 

neerwaarts gerichte armaturen en geen borden of belettering die zelf licht geven. 

6.6.6 Cumulatieve effecten 

Als gevolg van het project, onderwerp van voorliggende MER, treedt er permanent biotoopverlies op in 

de zone buiten de lus waar de nieuwe wegenis komt. Het biotoopverlies, incl. de ontbossing binnen de 

lus waar het retailpark komt, werd reeds vergund en beoordeeld in een vorige MER-ontheffing. Hierna 

worden de cumulatieve effecten inzake ontbossing, verboden te wijzigen vegetaties en inname van 

andere natuurwaarden beschreven en in een conclusie samen beoordeeld. In de conclusie wordt naast 

biotoopverlies ook rekening gehouden met de aspecten barrièrewerking, versnippering en verstoring.  

 Verboden te wijzigen vegetaties 

Voor het reeds vergunde project binnen de lus van de R6 zijn er twee terreinen gekenmerkt door 

verboden te wijzigen riet- en grote zeggenvegetaties. Het betreft de terreinen BA_103 en BA_115 aan 

de oostkant binnen de lus. Bij de ontwikkeling van het geplande retailpark zullen deze vegetaties 

verdwijnen. Er wordt natuurherstel voorzien binnen het projectgebied, waarbij een evenwaardige 

moerasspirearuigte en rietland wordt gecreëerd.   

 

Voor de realisatie van het kruispunt verdwijnt er 0,003 ha rietland (BA_107_E) en 0,17 ha 

moerasspirearuigte (0,016 ha in BA_107_D en 0,01 ha in BA_110_E). Tevens gaat hier een houtkant 

verloren. Hiervoor werd een afzonderlijke vergunningsaanvraag, incl. afwijkingsaanvraag, ingediend. 

Voor het verlies van deze vegetatie, wordt natuurherstel voorzien binnen het projectgebied, waarbij een 

evenwaardige hoeveelheid moerasspirearuigte en rietland wordt gecreëerd. Het natuurherstel is mits 

het naleven van enkele voorwaarden ondertussen gunstig geadviseerd. 

Alle riet-, grote zeggen en moerasspirearuigte vegetaties die verloren gaan in het kader van de ganse 

projectontwikkeling en wegeniswerken (binnen de lus, buiten de lus, realisatie kruispunt), worden voor 

een evenwaardige hoeveelheid hersteld over een oppervlakte van 1,834 ha binnen de projectgrenzen. 

  

 

 Bron figuur: website Vereniging voor Sterrenkunde 
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Waarvan:  

• 1,183 ha rietland 

• 0,441 ha moerasspirea ruigte 

• 0,21 ha grote zeggenvegetatie 

• Heraanplant houtkant 

 

Aangezien voor het verlies aan deze verboden te wijzigen vegetaties natuurherstel in situ voorzien is, 

wordt het cumulatieve effect als aanvaardbaar beoordeeld. Bovendien is het verlies aan rietvegetatie 

makkelijk te herstellen aangezien riet een soort is die zich makkelijk kan ontwikkelen en vestigen.  De 

grote waterbufferzone die in het toekomstig project voorzien wordt binnen de lus, zal weinig verstoord 

zijn en zal kunnen ontwikkelen tot een natuurkernzone. In het eerste ontwerp waren hier wandelpaden 

voorzien, deze zijn nu uit het definitief ontwerp gehaald, waardoor de zone als natuurkernzone kan 

ontwikkelen.  

 Ontbossing & boscompensatie 

Het volledige terrein binnen de lus wordt ontbost over een oppervlakte van 58.069 m². Deze 

bosvegetatie valt onder het Bosdecreet. De vergunning voor deze ontbossing werd reeds verkregen. 

Rekening houdend met een boscompensatiefactor 2, is voor de zone binnen de lus een 

boscompensatie noodzakelijk van 116.138 m². De ontbossing werd september 2019 uitgevoerd en de 

compenserende bebossing werd voorafgaandelijk uitgevoerd door derden, waarvan 67.273 m² door 

Natuurpunt Beheer VZW, waarvan de gronden op grondgebied van Mechelen en Geraardsbergen zijn 

gelegen.  

  

Voor de realisatie van het kruispunt wordt er 900 m² ontbost. Hiervoor werd een afzonderlijke 

vergunningsaanvraag, incl. boscompensatieformulier, ingediend. Het boscompensatievoorstel is mits 

het naleven van enkele voorwaarden ondertussen gunstig geadviseerd.  

In de zone buiten de lus van de R6, voor de realisatie van het winkelpark en haar 

ontsluitingsinfrastructuur (= project), treedt een ontbossing op van ca. 2,42 ha. In totaal dient er voor 

de ontbossing van deze zone 4,475 ha gecompenseerd te worden (Tabel 6.47). De initiatiefnemer heeft 

overeenkomsten afgesloten met bebossers voor de uitvoering van deze boscompensatie dewelke 

integraal in natura en maximaal in Mechelen zal uitgevoerd worden.  Als bijlage bij de 

omgevingsvergunningsaanvraag werd het compensatievoorstel met alle details naar aanplant, 

kadastrale percelen, … toegevoegd. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft het 

compensatievoorstel ondertussen goedgekeurd. Het dossier is bij het ANB geregistreerd onder het 

kenmerk 19-213604.  

• Conclusie cumulatieve effecten 

Ondermeer gezien de ligging van het projectgebied midden in het infrastructuurknooppunt van de E19, 

de R6 en de N16 ten noordwesten van de kernstad Mechelen, kan gesteld worden dat de ecologische 

waarde van het projectgebied en zijn directe omgeving eerder gering is. Enerzijds is er de geïsoleerde 

ligging omringd door wegenis en anderzijds is er de huidige verstoring door de aanwezige wegenis.  

De aanwezige verkeersinfrastructuur in en rondom het projectgebied vormt momenteel een barrière, 

zowel voor oost-west als noord-zuid migrerende soorten. Zowel de noord-zuidgeoriënteerde E19 en 
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het bijhorende op- en afrittencomplex en de min of meer oost-west georiënteerde N16 zorgen dus 

momenteel voor een barrière.  

In de (ruime) omgeving van het projectgebied zijn er verder in alle richtingen relatief grote 

aaneengesloten bebouwde zones aanwezig, waardoor de migratie over lange afstand ter hoogte van 

het projectgebied eveneens bemoeilijkt wordt.   

De zone tussen het projectgebied en de Dijle heeft wel een natuurfunctie. Deze zone zal enigszins 

versterkt worden door het project. Ten zuidwesten van het projectgebied blijft er na uitvoering van het 

project een vrij brede “groene” zone aanwezig tussen het projectgebied en de Dijle. Als er momenteel 

migratie langs de Dijle plaatsvindt, blijft deze bijgevolg ook nog mogelijk na uitvoering van het plan. 

Het verlies aan de vegetatie binnen en buiten de lus kan als aanzienlijk negatief effect beoordeeld 

worden. Dit effect wordt echter gemilderd door de voorziene boscompensatie en het natuurherstel voor 

het verlies aan verboden te wijzigen vegetaties. Alle boscompensatie wordt in natura uitgevoerd en 

maximaal in de omgeving van Mechelen. De natuurwaarde van het gebied waar het project wordt 

voorzien is minder groot in vergelijking met de zones waar nu een bebossing in het kader van 

boscompensatie is voorzien. Het projectgebied ligt namelijk volledig ingesloten in wegenis en is in de 

huidige situatie reeds verstoord door de aanwezige wegenis. Het bestaande ecologische netwerk 

richting de Dijlevallei blijft behouden, wat positief kan beoordeeld worden. In het project zelf worden 

ook enkele groene zones behouden, die als stapsteen kunnen fungeren (o.a. waterbufferzone).   

6.6.7 Conclusie  

Het rustverstoringseffect van de aanlegfase wordt beperkt negatief beoordeeld. Als gevolg van het 

project treedt er zowel permanent als tijdelijk biotoopverlies op. In de zone buiten de lus van R6 dient 

een ontbossing uitgevoerd te worden, deze wordt gecompenseerd. Het biotoopverlies binnen de lus 

van de R6waar het retailpark komt, wordt in voorliggende MER niet beoordeeld, de cumulatieve effecten 

werden wel besproken. Rekening houdend met de voorziene boscompensatie, waarbij een groot deel 

voorzien wordt op het grondgebied van Mechelen en Geraardsbergen, wordt het effect op het 

biotoopverlies als beperkt negatief beoordeeld. Tijdens de aanleg dient een bemaling uitgevoerd te 

worden, omwille van de tijdelijke aard van de verdroging, wordt dit effect op de natuurwaarden in de 

omgeving als beperkt negatief beoordeeld. 

De inname van het projectgebied in functie van het retailpark kan een invloed hebben op mogelijk 

aanwezige functionele ecologische verbindingen. De effecten op versnippering/ontsnippering en 

barrièrewerking zijn beperkt negatief.  

Bijkomende rustverstoring door uitvoering van het project zal slechts voor verwaarloosbare tot beperkt 

negatieve effecten zorgen voor de aanwezige fauna in de omgeving van het projectgebied. Beperkte 

negatieve effecten ten gevolge van nieuwe lichtbronnen zijn wel mogelijk. Dit is voornamelijk het geval 

voor de soorten die in de omgeving nog voorkomen, nl in de bosstrook tussen de Dijle en het 

projectgebied. Daarom is het van belang dat de zorgplicht wordt gehanteerd inzake het tegengaan van 

lichtvervuiling. 

Er wordt geen relevante impact op fauna en flora verwacht via luchtverontreiniging. Verdroging ten 

gevolge van de toename verharde oppervlakte of door de ondergrondse constructies is eveneens 

verwaarloosbaar. 

Omwille van de inherent beperkte potenties van de (ingesloten) gebieden, worden de effecten op het 

verlies aan leefgebied voor fauna in zijn algemeenheid als beperkt negatief tot matig negatief 

beoordeeld  
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6.7 Nevendisciplines 

6.7.1 Bodem 

 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie 

6.7.1.1.1 Pedologie 

Op de bodemkaart (Kaart 5) wordt het projectgebied ingedeeld in zones met natte leem, vochtige 

zandleem en natte zandleem (bodemseries: Aepz, Afpz, Lep, Lfp, Pdm(b) en sLep). Er kan echter 

aangenomen worden dat ter hoogte van de bebouwde delen van de zoutsilo’s het oorspronkelijk 

bodemprofiel door het ingrijpen van de mens grotendeels gewijzigd of vernietigd is. Hetzelfde geldt voor 

de bodem ter hoogte van de wegenisinfrastructuur. Het is niet ondenkbaar dat delen van de bodem 

langs deze infrastructuur in het verleden reeds zijn verstoord. 

De bodemprofielen in het projectgebied worden aangeduid op de bodemkaart. 

• Aepz: De gronden van deze series zijn opgebouwd uit lemig materiaal (licht tot zwaar leem) en 

worden beïnvloed door een permanente grondwatertafel. Op minder dan 125 cm diepte komt 

een volledig gereduceerde horizont (horizont G) voor, meestal licht olijfgrijs of grijs. Duidelijke 

roestvlekken beginnen op minder dan 50 cm. De bovengrond vertoont nog een bruinachtige 

grondkleur. De gronden beslaan smalle stroken in de beekvalleien, vooral langs de bovenloop 

van de verschillende beken. Ze zijn ongeschikt voor gebruik als bouwland wegens hun tamelijk 

slechte drainering, maar dragen goed weiland. 

• Afpz: De gronden van deze serie hebben gedurende het ganse jaar een ondiepe grondwatertafel. 

Een volledig gereduceerde horizont komt doorgaans voor op minder dan 80 cm diepte. Duidelijke 

roestvlekken worden reeds in de bovengrond aangetroffen. De Afp gronden vormen de 

overheersende bodems in de kern der beekvalleien. De Afp gronden hebben een slechte 

drainering omdat de waterafvoer onvoldoende is en de grondwatertafel doorgaans zeer ondiep 

voorkomt. De Afp gronden zijn aldus weinig productief. Ze dragen slechts matig goed grasland. 

Ze kunnen veel verbeterd worden door buizendrainage en beter onderhoud van de grachten. 

• Lep en sLep: Deze hydromorfe sterk gleyige grondwatergronden op zandleem hebben 

roestverschijnselen vanaf 20 cm en vertonen een reductiehorizont tussen 100 en 120 cm. Het 

zijn permanent natte gronden welke vooral in lage depressies, beekvalleien (en riviervalleien) 

voorkomen. Ze hebben een hoge waterstand en soms een verveende bovengrond. Ook in de 

zomer zijn ze vochthoudend. Ze zijn zeer geschikt voor weide. De componenten met een 

profielontwikkeling (. . b, . . c, . . f, . . h en . . m) zijn iets hoger gelegen en kunnen mits 

oordeelkundige drainering als akkerland gebruikt worden. 

• Lfp: Dit zijn hydromorfe zeer natte gronden met een reductiehorizont, die begint op de diepte van 

50-100 cm. De bodems zijn permanent zeer nat, in het voorjaar volledig verzadigd met water tot 

aan de oppervlakte. Ze zijn te nat voor akkerland. Ze kunnen gebruikt worden als hooiweiden, 

met nagrazing indien het overtollige water kan weggewerkt worden. 

• Pdm(b): Deze matig natte plaggenbodems hebben een diepe humeuze bovengrond (minstens 

60 cm). De bovengrond rust op een sterk gegleyificeerde ondergrond met, soms een bedolven 

Podzol, maar veelal een weinig duidelijke profielontwikkeling. De roestverschijnselen, die tussen 

40 en 60 cm beginnen, zijn niet altijd duidelijk waar te nemen in het humeus materiaal. Pdm is 

nat tijdens de winter en het voorjaar. In de zomer blijft hij voldoende vochthoudend. Rationeel 

gebruik als akkerland vereist drainering. De bodem, indien goed gedraineerd, is zeer geschikt 

voor landbouwteelten en groenten. 

Er komen geen wetenschappelijk of cultuurhistorisch waardevolle bodems in het projectgebied voor. 
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6.7.1.1.2 Geologie 

Op basis van boringen (beschikbaar op DOV) kan de onderstaande (hydro)geologische situatie ter 

hoogte van het projectgebied gereconstrueerd worden.  

Tabel 6-51:  Overzicht van de (hydro)geologische situatie 

Diepte (m 
TAW) 

Dikte (m) Stratigrafie Lithologie  Aquifer Regime 

+5-10 m 15 Quartair 
Klei, silt, leem, 

zand en grind 

Quartaire 

aquifersystemen  

Freatisch, matig 

watervoerend  

10-15,5 m 5,5 

Formatie van 

Zelzate en/of 

Sint-Huibrechts-

Hern 

Zandhoudende 

klei 

Oligoceen 

aquifersysteem  

doorlatend, 

watervoerend 

15,5-46,5 m 31 
Formatie van 

Maldegem 

Zandhoudende 

klei 

Bartoon 

Aquitardsysteem  

slecht 

doorlatend, niet 

watervoerend 

46,5-56,7 m 10,2 
Formatie van 

Lede 
Zand 

Ledo 

Paniseliaan 

Brusseliaan 

Aquifersysteem  

Matig 

doorlatend, 

watervoerend 

 

6.7.1.1.3 Bodemkwaliteit 

Binnen de contouren van het projectgebied is er volgens de databank van OVAM (zie Kaart 6) een 

oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in 2012 met dossiernummer 51505 (Oriënterend 

bodemonderzoek, Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Antwerpen, Den Holm 

z.n. te Mechelen (exploitatieonderzoek), uitgevoerd door Terra Engineering & Consultancy NV, 

02/07/2012). Hierin werd het volgende besloten: 

• Ter hoogte van perceel 544 D zijn 2 bovengrondse zoutsilo’s (elk 195 ton) aanwezig. Het 

bouwjaar en het jaar van ingebruikname van de 2 bovengrondse zoutsilo’s (elk 195 ton) is 1992. 

Voordien werden geen bodembedreigende activiteiten uitgeoefend ter hoogte van deze site. De 

bodem is deels onverhard en deels verhard met asfalt.  

• Na analyse van de stalen is in het grondwater ter hoogte van de peilbuis P2 een 

normoverschrijdende verontreiniging aan arseen aangetroffen. Gesteld mag worden dat de ter 

hoogte van de peilbuis P2 verhoogd aangetroffen concentratie aan arseen niet te linken is aan 

de uitoefening van de huidige bedrijfsactiviteiten. De verhoogd aangetroffen concentratie aan 

zware metalen wordt bijgevolg als historisch beschouwd.  

• Na analyse van de stalen is in het grondwater ter hoogte van de peilbuizen P1 en P2 een 

verhoogde concentratie aan natrium en chloriden vastgesteld. De verhoogde concentraties aan 

natrium en chloriden in het grondwater ter hoogte van de peilbuizen P1 en P2 worden beschouwd 

als een gemengde verontreiniging, omdat aangenomen wordt dat zij veroorzaakt zijn door de 2 

bovengrondse zoutsilo’s (elk 195 ton), sinds 1992 (installatie) tot op heden (15% gemengd-

historisch/ 85% gemengd-nieuw).  

In de directe omgeving zijn ook verschillende conform verklaarde bodemonderzoeken bekend, 

waaronder o.a.:  

• Ten zuidoosten van het projectgebied: dossiernr. 12069 (Fluvius System Operator, 

Elektriciteitstraat 68, 2800 Mechelen): verschillende bodemonderzoeken, waaronder een 

eindverklaring bodemsaneringswerken. Het laatste oriënterend bodemonderzoek dateert van 

mei 2019, hierin werd het volgende besloten: 
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• Na analyse van de stalen zijn er geen concentraties boven de richtwaarde vastgesteld in het 

grondwater in kader van voorliggend onderzoek. Echter, werden in verschillende voorgaande 

onderzoeken reeds volgende verontreinigingen vastgesteld:  

• Historische verontreiniging met PAK en zware metalen in het vaste deel van de aarde en zware 

metalen in het grondwater verspreid over het onderzoeksperceel, te linken aan de ophooglaag 

die dateerde uit de jaren ‘80. Er werden geen bijkomende maatregelen noodzakelijk geacht voor 

deze verontreinigingen. Ook minerale olie in het vaste deel van de aarde maakt deel uit van deze 

kern. Echter werd deze parameter in het verleden enkel vastgesteld thv buurperceel 518F3 en 

heeft aldus geen verdere invloed op de verontreinigingstoestand van perceel 518P3. 

• Gemengde overwegend historische (73%) verontreiniging met minerale olie en BTEXN in het 

vaste deel van de aarde en met minerale olie, BTEXN en MTBE in het grondwater van het 

voormalig pompstation en de voormalige ondergrondse brandstoftanks, vermoedelijk ontstaan 

door morsverliezen bij het pompen (pompstations slechts tot 1997 aanwezig). Deze 

verontreinigingen werden gesaneerd in de periode en kunnen dus beschouwd worden als een 

restverontreiniging. Hier zijn geen bijkomende maatregelen noodzakelijk. 

• Op basis van het ‘Stappenplan bodemonderzoek asbest’ is dit kadastraal perceel 

asbestverdacht. Verder onderzoek naar asbest in de puinhoudende bodemlaag is evenwel niet 

noodzakelijk aangezien er momenteel geen risico aanwezig is. Volgend gebruiksadvies is van 

toepassing: 

- Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven bodem. 

- Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de 

verontreiniging te voorkomen.  

- Het is niet aangewezen om een bestaande verharding op het terrein weg te nemen. Indien 

de verharding of een deel ervan zou verwijderd worden, dient er een asbestonderzoek 

uitgevoerd te worden. 

• Op basis van het vooronderzoek en het terreinbezoek worden de volgende maatregelen door de 

bodemsaneringsdeskundige aanbevolen om het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging te 

voorkomen:  

- Er zijn momenteel geen specifieke aandachtspunten met betrekking tot preventie van de 

bodem 

 

6.7.1.1.4 Bodemgebruik 

Momenteel is het projectgebied bijna volledig bebost en onbebouwd. Er is wel nog een zoutsilo 

aanwezig.  

6.7.1.1.5 Topografie 

Het projectgebied wordt gekenmerkt door een vlak terrein met zeer beperkte lokale verschillen. Het 

hoogste punt bevindt zich op 6,9 m TAW en het laagste punt is gelegen op 4,0 m TAW. Algemeen heeft 

het terrein van het oosten tot het centrale gedeelte een vlak karakter van waaruit het licht daalt in 

westelijke richting. 

 Effectbespreking en -beoordeling 

6.7.1.2.1 Aanlegfase 

Verandering bodemprofiel 

Bij de inrichting van het projectgebied en de voorzieningen van wegenis zullen de bestaande terreinen 

grotendeels vergraven worden met een invloed op het bodemprofiel. Vergraving zal op verschillende 

dieptes plaatsvinden naargelang de invulling (ondergronds en bovengrondse parking of gebouwen (met 

technische ruimten).  Het projectgebied ligt binnen een grootschalige wegenisinfrastructuur. Het is niet 

ondenkbaar dat delen van de bodem langs deze infrastructuur in het verleden reeds zijn verstoord. 

Zeker rekening houdend met de reliëfverschillen die zijn opgetekend: de wegenis en bijhorende bermen 

zijn opgehoogd. Ook ter hoogte van de bebouwde delen van de zoutsilo’s kan aangenomen worden 

dat het oorspronkelijke bodemprofiel reeds verstoord is.  
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In het merendeel van het projectgebied zijn de bodems op de bodemkaart aangeduid als gronden 

zonder profielontwikkeling (..p). Enkel in het noordoosten zijn plaggenbodems aanwezig (Pdm(b)). Er 

worden geen waardevolle bodems (bodemkundig erfgoed) opgetekend in het projectgebied (dit doet 

geen uitspraak over archeologisch erfgoed). 

Wat het bodemprofiel betreft, zullen voornamelijk gronden verdwijnen zonder profielontwikkeling. In het 

projectgebied komen geen waardevolle bodems voor. Er wordt echter een aandeel van de bodem 

definitief verwijderd of beschadigd, bijgevolg wordt het effect ten gevolge van het verlies van bodem als 

beperkt negatief ingeschat. 

Bodemverdichting 

Bodemverdichting kan veroorzaakt worden door het rijden met zwaar materieel of door het stapelen 

van gronden. Verdichting brengt een korrelstructuur met een ongunstige water- en luchthuishouding 

met zich mee wat een lagere (water)doorbaarheid creëert waardoor de bodem ongeschikt kan worden 

voor een bepaald type van bodemgebruik. Het risico op bodemverdichting is het grootst wanneer de 

werken in natte weersomstandigheden gebeuren en dit in de grootste mate op klei- en leemgronden.  

Het projectgebied is quasi volledig gevoelig voor verdichting. In de zones waar harde infrastructuur 

wordt aangebracht, is de verdichting niet meer van belang voor het toekomstige bodemgebruik. Daar 

waar er enkel betreding/stockage is tijdens de werffase en achteraf een groene invulling of een 

onverharde zone is gepland, zal het verdichtingseffect wel een rol kunnen spelen. Het gaat hier over 

bv. over de bermen, de infiltratiezone, … . Voor werken in deze onverharde zones dienen maatregelen 

genomen te worden om verdichting te vermijden. Het betreft hier  

• het gebruik van voertuigen op rupsbanden of het gebruik van luchtbanden met lage bodemdruk. 

Door een lage druk in de banden vergroot het contactoppervlak met de grond. Dit geeft bij 

dezelfde belasting minder insporing en minder bodemverdichting. Altijd rijden met lage 

bandenspanning betekent een beter behoud van bodemstructuur en minder biotoopschade 

binnen momenteel nog onaangetaste zones en biotopen.  

• Indien blijkt dat de grond niet draagkrachtig genoeg is, dienen tijdens de werken bijkomende 

maatregelen genomen worden, zoals bv. het gebruik van rijplaten, het aanbrengen van een 

mulchenlaag, …  

• De oppervlakte van de werfzones voor opslag van gronden en/of materieel wordt zo veel mogelijk 

beperkt. Er wordt tevens zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande verhardingen. Voor de 

aan- en afvoerroutes zal er maximaal gebruik gemaakt worden van bestaande wegen of de nieuw 

aan te leggen verharding.  

 

De werfzone wordt volledig ingericht binnen de contouren van het projectgebied. Er treedt dus geen 

bijkomend effect op buiten het projectgebied. De aan- en afvoer van materiaal gebeurt via bestaande, 

verharde wegenis waardoor het werfverkeer geen invloed heeft op de bodemstructuur. 

Het onderzoeksgebied is quasi volledig gevoelig voor verdichting maar rekening houdend met de 

voorgenomen activiteit (verharding/bebouwing) en de maatregelen ter hoogte van de onverharde zones 

is het effect verwaarloosbaar (0). 

Bodemstabiliteit en zettingen 

Een onstabiele ondergrond kan leiden tot instabiliteit van het gebouw en tot zetting. Tevens kan 

bodemzetting tijdens de aanlegfase optreden ten gevolge van de ontwatering van een slappe 

samendrukbare laag.  

Door middel van sonderingen werd de draagkracht van de bodem onderzocht. De geologie, 

bodemopbouw en sonderingen in het onderzoeksgebied geven veelal ondraagkrachtige grond weer. 

Deze komt voor in de toplaag en plaatselijk eveneens in de tussenliggende klei-veenlaagjes. Er dient 

rekening gehouden te worden met het feit dat er over grote oppervlakken ondraagkrachtige gronden 
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zullen voorkomen. Ondraagkrachtige gronden kunnen een invloed teweegbrengen op de nabije 

omgeving, tijdens de vergraving en bemaling. Aangezien de bestaande bebouwing op voldoende 

afstand van het projectgebied gelegen is, zal het potentieel effect enkel relevant zijn voor het nieuwe 

project zelf. Hier wordt tijdens de uitvoering van werken rekening mee gehouden (zie de maatregelen 

hieronder opgelijst). Op de omgeving is er geen effect (0). 

Om het risico op zettingen te beperken tijdens de bouw worden volgende maatregelen genomen: 

• ± 6 tot 9 maanden vooraf aan de start van de bouwwerken wordt het terrein reeds opgehoogd 

zodat het terrein kan zetten. De infrastructuur (aanleg wegdek) zal ± 12 maanden na de ophoging 

aangelegd worden. 

• De ophoging verloopt in lagen met de nodige stabilisatie van de gronden. Plaatproeven laten toe 

de goede uitvoering op te volgen. 

• De structuur van de gebouwen zal rusten op heipalen waarbij de zetting heel beperkt is. 

• Op basis van de eerste doorrekeningen zijn de zettingen op de site zeer gering. Deze kunnen 

geïnduceerd worden op een tijdspanne van een maand door voorbelasting van de grond.  

De zettingen van de parallelweg duren veel langer gezien de minder gunstige 

grondkarakteristieken. Om het zettingsproces te versnellen zal gewerkt worden met plaatsing 

van wieken. Dit houdt geen grondwatertafelverlaging in, waardoor ook geen verdere zettingen 

worden geïnduceerd rond het projectgebied. 

 

Voor wat betreft de impact op zettingen ten gevolge van de bemalingen: 

• wordt er geen bemaling geplaatst voor de realisatie van de gebouwen, waardoor hier geen risico 

is op zettingen;  

• zal er voor de constructie van de riolering, de ondergrondse parking en de fietsondertunneling 

wel een tijdelijke bemaling nodig zijn (zie 2.7.1.3). De zettingen ten gevolge van de 

grondwaterverlaging werden berekend. Daarvoor werd de laagste grondwaterstand die werd 

opgemeten in de peilbuizen gebruikt, hier bedraagt deze waarde +2.13 mTAW. Met een 

maximale grondwaterverlaging tot +1.54 mTAW (ter hoogte van de riolering), is de maximale 

zetting beperkt tot 1,20 mm. Als grenswaarde van de totale zetting van een bouwwerk wordt in 

de regel 20 mm aangehouden. Indien grotere zettingen optreden, zal er schade aan 

gebouwen/wegenis veroorzaakt worden, en wordt dit als negatief beoordeeld. Er dienen dan  

milderende maatregelen getroffen worden om de bestaande wegenis te vrijwaren van schade 

door zettingen (scherm/retourbemaling/ andere,…). Een berekende zetting van 1,2 mm zal een 

verwaarloosbare impact hebben; 

Het bovenstaande doet besluiten dat de impact van zettingen voor het nieuwe project  

verwaarloosbaar is. 

 

Bodemerosie 

Winderosie kan tijdelijk plaatsvinden ter hoogte van vergraven en opgeslagen gronden. Watererosie 

kan tijdelijk optreden door het ontbreken van verstevigende begroeiing ter hoogte van de taluds.  

Op de erosiekaart blijkt dat erosiegevoelige zones voornamelijk beperkt zijn tot de hellingen/bermen 

van de wegenisinfrastructuur. Erosie zou een rol kunnen spelen bij het verwijderen van vegetatie op de 

bermhellingen, maar in het project worden voorzorgen genomen (zoals heraanplant vegetatie) om 

erosie te beperken. Tevens wordt aanbevolen om vergraven (gestockeerde) gronden nat te houden en 

de taluds te fixeren door (het stimuleren van) begroeiing en/of technische maatregelen (geotextiel).  

Het effect van/op erosie naar de omgeving wordt verwaarloosbaar bevonden (0). 
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Bodemkwaliteit  

Met betrekking tot mogelijke verontreiniging door milieugevaarlijke stoffen kan gesteld worden dat 

tijdens de aanlegfase accidentele bodemverontreiniging kan optreden ten gevolge van lekken in 

brandstofleidingen of morsverliezen van voornamelijk olie en/of brandstoffen tijdens het gebruik en het 

onderhoud van machines. Rekening houdend met het feit dat een dergelijke bodemverontreiniging 

volgens de bepalingen van het Bodemdecreet als nieuw te beschouwen is, moet de aannemer bij het 

optreden van calamiteiten onmiddellijk ingrijpen en de nodige maatregelen treffen om 

bodemverontreiniging uit te sluiten. De impact van eventuele incidenten wordt als beperkt negatief tot 

verwaarloosbaar beoordeeld.  

De aanleg van gebouwen, verharding, parkeerzones, ondergrondse constructies, wegenis, … brengt 

grondverzet met zich mee. Hierbij bestaat het risico dat aanwezige verontreinigingen verspreid worden. 

De wettelijke bepalingen zorgen er voor dat het risico op het aantasten van de bodemkwaliteit tijdens 

graafwerkzaamheden beperkt blijft. Het grondverzet moet immers gebeuren volgens de vigerende 

wetgeving (VLAREBO). Er zal overeenkomstig deze regelgeving een technisch verslag opgemaakt 

moeten worden om de milieuhygiënische kwaliteit van de uit te graven bodems te bepalen. De 

maatregelen die als gevolg van het technisch verslag genomen moeten worden, zorgen ervoor dat een 

verspreiding van bodemverontreiniging binnen de uitgravingszone wordt vermeden. Het effect op de 

bodemkwaliteit beperkt negatief tot verwaarloosbaar geacht. 

Ook tijdens bemaling kan een risico op verspreiding van grondwaterverontreiniging voorkomen. Ter 
hoogte van het projectgebied zijn in het grondwater nl. verhoogde concentraties aan arseen, natrium 
en chloride vastgesteld. De invloedssfeer van de bemaling (ca. 500m) reikt tot het terrein van Fluvius 
waar een bodemsanering werd uitgevoerd (dossiernummer 12069). Na de sanering bleef een beperkte 
restverontreiniging aanwezig in het grondwater van benzeen en MTBE. In het oriënterend 
bodemonderzoek van 2019 werden geen overschrijdingen van de richtwaarden vastgesteld. 
Gedurende de bemaling is een monitoring van de grondwaterkwaliteit noodzakelijk. Indien een impact 
op de aanwezige bodemverontreiniging verwacht wordt dient de Technische Richtlijn 
Grondwaterhandelingen van OVAM132 worden gevolgd..  

De verplaatsing van de zoutsilo’s betekent een sluiting van de risico-activiteit op de huidige locatie. Op 

de nieuwe locatie zullen de nodige bodembeschermingsmaatregelen voorzien worden. 

6.7.1.2.2 Exploitatiefase 

Bijkomende verhardingen en gebouwen 

Zoals hoger beschreven is de huidige verharding van het terrein beperkt (zoutsilo’s). In de toekomst zal 

deze sterk toenemen door realisatie van gebouw en de aanleg van de infrastructuur. Effecten zijn 

eerder relevant in functie van infiltratiemogelijkheden en risico voor overstromen (zie discipline water, 

biodiversiteit, landschap en mens).  

Bodemkwaliteit  

De geplande activiteiten binnen het projectgebied gaan niet gepaard met een verhoogd risico op 

bodemverontreiniging.  

De nieuwe inrichtingen dienen te voldoen aan de Vlarem- en Vlarebo-reglementering waar van 

toepassing. Het terrein van de zoutsilo’s zal voorzien zijn van een vloeistofdichte (gewapende) 

cementbetonverharding. Het potentieel verontreinigde hemelwater zal vervolgens worden afgeleid en 

opgevangen in aangrenzende goten en via een KWS-afscheider naar een buffergracht gevoerd. Een 

strikte opvolging van de regelgeving terzake maakt dat het risico op bodemverontreiniging tot een 

minimum wordt herleid. Het effect wordt verwaarloosbaar ingeschat (0). 
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Ter hoogte van de wegenis en parkeervakken bestaat wel een risico op lekkage van voertuigen (bv. 

olielekken). De wegenis wordt verhard maar de parkeervakken worden aangelegd in waterdoorlatende 

verhardingsmaterialen. Hier is bij olielekken in theorie een indringing van verontreiniging in de bodem 

mogelijk. De ervaring leert echter dat ter hoogte van parkeerplaatsen weinig verontreiniging ontstaat. 

Wanneer brandstof of olie uit de geparkeerde wagens lekt en op de halfverharding terecht komt, zal 

een gedeelte ervan vervluchtigen. Daarnaast kan een gedeelte van de gelekte componenten biologisch 

afgebroken worden. Parkeerplaatsen zijn dan ook uit de lijst met Vlarebo-activiteiten gehaald. Vanuit 

het aspect bodem is het dan ook aanvaardbaar dat de zones die als parking gebruikt worden semi-

doorlatend worden aangelegd. Het effect op de bodemkwaliteit wordt verwaarloosbaar geacht. 

 Aanbevelingen en milderende maatregelen 

Vanuit de discipline bodem worden volgende aandachtspunten geformuleerd: 

• Erosie beperken door vergraven (gestockeerde) gronden nat te houden en taluds te fixeren door 

(het stimuleren van) begroeiing en/of technische maatregelen (geotextiel) 

• Ter hoogte van de zones die in de toekomst onverhard zullen zijn, dienen maatregelen genomen 

te worden om verdichting te vermijden. Het betreft hier  

• het gebruik van voertuigen op rupsbanden of het gebruik van luchtbanden met lage bodemdruk.  

• Indien blijkt dat de grond niet draagkrachtig genoeg is, dienen tijdens de werken bijkomende 

maatregelen genomen worden, zoals bv. het gebruik van rijplaten, het aanbrengen van een 

mulchenlaag, …  

• De oppervlakte van de werfzones voor opslag van gronden en/of materieel wordt zo veel mogelijk 

beperkt in deze zones.  

• Gedurende de bemaling is een monitoring van de grondwaterkwaliteit noodzakelijk. Indien een 

impact op de aanwezige bodemverontreiniging verwacht wordt dient de Technische Richtlijn 

Grondwaterhandelingen van OVAM worden gevolgd 

 

 Conclusie  

Wat betreft de discipline bodem zijn de effecten ten gevolge van het project op de bodem 

verwaarloosbaar tot beperkt negatief. Er worden milderende maatregelen voorgesteld om 

bodemverdichting te vermijden ter hoogte van de zones die in de toekomst onverhard blijven en om 

de impact van de bemaling op te volgen. Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven om 

bodemerosie te vermijden.   
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6.7.2 Water 

Voor het project werd een watertoets opgesteld. De watertoets is toegevoegd als bijlage (zie 0). 

 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie 

6.7.2.1.1 Hydrogeologische bouw en eigenschappen - Grondwaterstroming 

Het overzicht van de hydrogeologische opbouw van de ondergrond wordt weergegeven in Tabel 6-51. 

Het gebied ligt in de paleovallei van de Dijle. Het Quartair dek bestaat verticaal uit twee gedeelten: een 

onderliggende pleistocene fijnzandhoudende laag en een bovenste, meer kleihoudende laag van 

holocene ouderdom. Het totale pakket is ca. 8 m dik en rust op de Boomse klei, een zo goed als 

ondoorlatende Tertiaire kleilaag. Dit is de ondergrens van de freatische watervoerende laag (HCOV 

0100). 

Sinds november 2017 wordt de grondwaterstand in het gebied opgevolgd aan de hand van peilbuizen 

(zie ook watertoets). De resultaten van de peilbuizen tonen aan dat tijdens de winter en tijdens het 

afgelopen voorjaar (winterhalfjaar) de grondwaterstand zich vrij constant op een relatief hoog peil 

bevond. In het gebied binnen de R6-lus zien we de hoogste grondwaterstandschommelingen tussen 

4,0 m TAW en 4,5 m TAW. Dit wordt ook weergegeven in Figuur 6-34. Twee peilbuismetingen hadden 

een peil dat in de winter beduidend lager lag dan 4,0 m TAW, dit zijn punten die vermoedelijk in 

verbinding staan met een leegloop mogelijkheid 1) naar de Dijle en 2) naar de ingebuisde Holmloop. 

De drie metingen in het binnengebied van de R6-lus daalden deze zomer tot rond 2,5 m TAW (zie 

Figuur 6-33).  

Een vergelijking tussen de winter- en zomersituatie toont dat tijdens de winter van ’17-’18 de 

grondwaterstroming noordelijk gericht was en tijdens de lente van 2018 zuidwaarts. Deze omkering van 

stromingsrichting wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een hogere evapotranspiratie uit de 

holocene, kleihoudende toplagen in het zuidelijk deel van de site. Door deze verhoogde 

evapotranspiratie is het verschil tussen winter- en zomergrondwaterstand beduidend hoger hier dan in 

de opgehoogde gronden: ca. 2 m vs. 0,5 m. Dit is voorgesteld in de geologische doorsnede A-B in 

Figuur 6-31 (zie Figuur 6-32 voor ligging).  

De grondwaterstroming binnen het projectgebied is zeer gevoelig voor verstoring (type 1). De zeer 

geringe diepte van de watertafel is hier rechtstreeks voor verantwoordelijk. 
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Figuur 6-31: Concept hydrogeologische doorsnede site "Malinas" (A-B) 

 

 

Figuur 6-32: Ligging hydrogeologische doorsnede A-B 
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Figuur 6-33: Gemiddelde grondwaterstanden zomerhalfjaar (m TAW) 

 

 

Figuur 6-34: Gemiddelde grondwaterstanden winterhalfjaar (m TAW) 
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6.7.2.1.2 Grondwaterkwetsbaarheid  

De grondwaterlaag is volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart zeer kwetsbaar (index Ca1) voor 

verontreiniging door de aanwezigheid van een zandige deklaag bovenop de watervoerende laag en 

door de ondiepe watertafel. 

6.7.2.1.3 Infiltratiegevoeligheid 

De bodem in het projectgebied is volgens de watertoetskaart niet infiltratiegevoelig. Dit wil zeggen dat 

het hemelwater er moeilijker kan infiltreren. Slechts een kleine zone in het noord-oosten wordt 

aangeduid als infiltratiegevoelig. In kader van de watertoets (zie Bijlage 4) werden infiltratieproeven 

uitgevoerd op verschillende locaties in het projectgebied. Hieruit werd afgeleid dat de bodems in zekere 

mate wel infiltratiegevoelig zijn en er dus infiltratievoorzieningen kunnen voorzien worden in het 

projectgebied. De gemiddelde verzadigde infiltratiesnelheid bedraagt ca. 25 mm/h. 

6.7.2.1.4 Waterwinningen 

Het projectgebied ligt niet in een oppervlaktewaterwingebied, noch in of aan de rand van een 

grondwaterwingebied of een beschermingszone voor grondwaterwinning. Het meest dichtbijgelegen 

grondwaterwingebied ligt op een afstand van ± 7 km. 

Binnen een straal van ± 1 km van het projectgebied zijn er 4 vergunde grondwaterwinningen aanwezig 

(zie Tabel 6-52). 

Tabel 6-52:  Overzicht van de vergunde grondwaterwinningen 

ID Exploitant Ligging 
Diepte 

(m-mv- 

Vergund 

aantal 

putten 

Aquifer-

beschrijving 
Vergunning 

Vergund 

jaardebi

et (m³/j) 

Afstand 

tot 

project

gebied 

ANT-

gw1/3341 

Provincie 

Antwerpen 

Antwerpsesteenweg 

145 
42 1 

Oligoceen 

Aquifersysteem 

26/09/2013-

27/03/2023 
4000 645 m 

ANT/gw1-

3822 

CG POWER 

systems Belgium 

NV 

Antwerpsesteenweg 

167 
42 1 

Bartoon 

Aquitardsysteem 

24/03/2016-

24/03/2036 
12800 950 m 

ANT-

gw2/5748 
Het Anker Guido Gezellelaan 49 60  1 

Wemmel-Lede 

Aquifer 

22/12/2010-

22/12/2030 
4000 1021 m 

ANT/gw1-

3965 

Stad Mechelen-

Park Tivoli 

Kinderboerderij 

Antwerpsesteenweg 

94 
40 1 

Onder-Oligoceen 

Aquifersysteem 

28/07/2016-

28/07/2036 
150 1099m 

 

6.7.2.1.5 Waterlopen 

Het projectgebied behoort tot het Dijlebekken en tot het stroomgebied van de Schelde. Ten zuiden van 

het projectgebied stroomt de Dijle (bevaarbaar) (zie Kaart 8).  

Door de projectzone loopt de ingebuisde Holmloop, dit is geen gecategoriseerde waterloop maar een 

overstortleiding en bufferleiding verbonden met het rioleringssysteem van Mechelen Noord. Buiten de 

lus is de Holmloop gelegen, een niet-geklasseerde waterloop. Door de aanleg van de E19 (toen E10) 

is de loop grotendeels verlegd tussen de N16 en E19. De ingebuisde loop voert het regenwater af van 

de wijk Galgenberg Holmlei en van de terreinen rond de N16. De terreinen rond de R6 wateren af via 

langsgrachten naar de Dijle (via 2 kleppen). In 2002 is door Aquafin een bufferriool geplaatst over een 

beperkte lengte en evenwijdig met de ingebuisde Holmloop.  
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De afwatering van het projectgebied wordt voorgesteld op Figuur 6-35. Rondom het projectgebied 

vinden we grote baangrachten waarlangs het regenwater van N16 en R6 wordt afgevoerd. De 

langsgrachten van de R6 en een deel van de langsgrachten van de N16 sluiten met een terugslagklep 

aan op de ingebuisde Holmloop. Dit betekent dat er geen water van de ingebuisde Holmloop naar het 

projectgebied kan stromen maar wel omgekeerd. Bij een tijdelijk hoge waterstand in de ingebuisde 

Holmloop worden de grachten en het terrein benut om het water dat van de R6 afstroomt tijdelijk te 

bergen. De ingebuisde Holmloop leidt als buffer- en overstortleiding het water naar een 

uitstroomconstructie op de Dijle (R27).   

 

Figuur 6-35: Aanduiding afwatering projectgebied en lozingsconstructie op de Dijle in de omgeving (bron: 
Watertoets versie september 2018)  

 

6.7.2.1.6 Overstromingsgevoelige gebieden 

Vrijwel het volledige projectgebied wordt aangeduid op de watertoetskaart als mogelijk 

overstromingsgevoelig gebied (zie Kaart 7). Het wordt echter niet aangeduid als effectief 

overstromingsgevoelig, als recent overstroomd gebied (1/07/2017) of als risicozone voor overstroming 

(2017). 
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6.7.2.1.7 Zoneringsplan 

Het projectgebied is volgens het zoneringsplan van de VMM gelegen in ‘collectief te optimaliseren 

buitengebied’. Dit wil zeggen dat er een afvalwaterriolering gepland of aanwezig is die nog niet is 

verbonden met een operationele waterzuiveringsinstallatie. 

 Effectbespreking en -beoordeling 

6.7.2.2.1 Aanlegfase 

Grondwaterkwaliteit  

Tijdens de werken kunnen calamiteiten ontstaan door lekkende brandstoftanks en/of lekkende olie- en 

brandstofleidingen van machines en voertuigen. Door infiltratie kunnen deze verontreinigingen de 

grondwaterkwaliteit negatief beïnvloeden. Rekening houdend met het feit dat een dergelijke 

verontreiniging volgens de bepalingen van het Bodemdecreet als nieuw te beschouwen is, dient de 

aannemer bij het optreden van calamiteiten onmiddellijk in te grijpen en de nodige maatregelen te 

treffen om verontreiniging uit te sluiten. Tijdens de aanlegfase dienen gepaste voorzorgsmaatregelen 

genomen te worden en dient gewerkt te worden met de best beschikbare technieken waardoor het 

risico op vervuiling verwaarloosbaar is. De impact van eventuele incidenten wordt als beperkt negatief 

tot verwaarloosbaar beoordeeld.  

Bemaling 

Er is een tijdeljike bemaling nodig voor de bouwput voor de constructie van een fietstunnel en een 

ondergrondse parking. Daarnaast is er ook een tijdelijke bemaling nodig voor de rioleringswerken. De 

berekening van de bemalingsdebieten en de invloedssfeer werd weergegeven in §2.7.1.3. 

Ter hoogte van de aanlegwerkzaamheden voor de riolering is een grondwatertafelverlaging van 2,5 m 

noodzakelijk. De invloedssfeer van deze bemaling bedraagt ca. 250 m.. Gezien het dagdebiet afneemt 

met de bemalingsduur, valt na 14 dagen dit debiet terug op 388 m³/dag. In totaal wordt in deze periode 

ongeveer 26.000 m³ water opgepompt. 

Voor de aanleg van de fietstunnel is een grondwatertafelverlaging van 2,1 m noodzakelijk. De 

invloedssfeer van deze bemaling bedraagt ca. 500 m. Gezien het dagdebiet afneemt met de 

bemalingsduur, valt na 90 dagen dit debiet terug op ca. 81 m³/dag. In totaal wordt in deze periode 

ongeveer 7290 m³ water opgepompt.  

Voor de bouw van de ondergronds parking is een grondwatertafelverlaging van 1,50 m nodig t.h.v. de 

filter. Het dagdebiet voor de ondergrondse parking bedraagt ongeveer 750 m³/dag. Dit is een 

evenwichtstoestand die ook rekening houdt met de neerslagvoeding. Bij een bemalingsduur van 6 

maand is de kans groot dat de percolerende neerslag de bemaling beïnvloedt. Op een half jaar tijd 

wordt aldus ca. 67.500 m³ water afgepompt, ca. 135.000 m³.op jaarbasis. De invloedstraal is ca. 250m..  

Wat betreft de secundaire effecten ten gevolge van de bemaling: 

• De bodemzettingen ten gevolge van de grondwaterverlaging werden berekend. Daarvoor werd 

de laagste grondwaterstand dat werd opgemeten in de peilbuizen gebruikt, hier bedraagt deze 

waarde +2.13 mTAW. Met een maximale grondwaterverlaging tot +1.54 mTAW (ter hoogte van 

de riolering), is de maximale zetting beperkt tot 1.20 mm. Als grenswaarde van de totale zetting 

van een bouwwerk wordt in de regel 20 mm aangehouden. Indien grotere zettingen optreden, 

zal er schade aan gebouwen/wegenis veroorzaakt worden, en wordt dit als negatief beoordeeld. 

Er dienen dan milderende maatregelen getroffen worden om de bestaande gebouwen/wegenis 

te vrijwaren van schade door zettingen (scherm/retourbemaling/ andere,…). Een berekende 

zetting van 1,2 mm zal een verwaarloosbare impact hebben; 

• De lozing van het bemalingswater zal gebeuren in de nieuwe wadi’s die aangelegd worden bij 

de terreinophoging en eerste natuurherstel voor verlies aan riet, en dus niet op de riolering of 

rechtstreeks op een waterloop. Het bemalingswater kan terug infiltreren in de grond en heeft 

bijgevolg een verwaarloosbaar effect op de grondwatertafel, en op de afvoerkarakteristieken van 
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de waterlopen of de riolering. De infiltratiecapaciteit van deze wadi is voldoende om het 

bemalingswater op te vangen en te infiltreren. Enkel indien deze wadi niet zou volstaan voor het 

bemalingswater, kan er via de langsgrachten ook naar de Dijle afgevoerd worden. 

• De kwaliteit van het bemalingswater dient opgevolgd te worden, vermits er ter hoogte van het 

projectgebied verhoogde concentraties aan arseen, natrium en chloride aanwezig kunnen zijn. 

Het geloosde bemalingswater moet voldoen aan de lozingsnormen. De kwaliteit van het 

opgepompte bemalingswater zal regelmatig worden opgevolgd gedurende de bemalingswerken. 

Indien nodig zal een zuivering worden voorzien. 

• De invloedssfeer van de bemaling voor de fietstunnel (ca. 500m) reikt tot het terrein van Fluvius 

waar een bodemsanering werd uitgevoerd (dossiernummer 12069). Na de sanering bleef een 

beperkte restverontreiniging aanwezig in het grondwater van benzeen en MTBE. In het 

oriënterend bodemonderzoek van 2019 werden geen overschrijdingen van de richtwaarden 

vastgesteld. Gedurende de bemaling is een monitoring van de grondwaterkwaliteit noodzakelijk. 

Indien een impact op de aanwezige bodemverontreiniging verwacht wordt dient de Technische 

Richtlijn Grondwaterhandelingen van OVAM133 worden gevolgd 

• De aanwezige grondwaterwinningen in de omgeving liggen buiten de invloedssfeer van de 

bemaling, en zullen geen hinder ondervinden. 

Met de gekozen bemalingstechniek wordt het debiet en de invloedssfeer van de bemaling zo beperkt 

mogelijk gehouden. Ook wordt verwacht dat het grondwaterpeil zich na de bemalingswerken zal 

herstellen. Voornamelijk omwille van het tijdelijke karakter en het verwachte herstel na de 

werkzaamheden, wordt de impact op de wijziging van de grondwaterkwantiteit als beperkt negatief 

beoordeeld. 

6.7.2.2.2 Exploitatiefase 

Wijziging van infiltratie- en afvoerkarakteristieken  

Het project heeft als gevolg van de toename aan verharde oppervlakte een invloed op de infiltratie- en 

afvoerkarakteristieken. De versnelde waterafvoer kan een effect hebben op de lokale 

overstromingsproblematiek en op de afwatering van omliggende gebieden. 

De totale verharding van het ontwerp (incl. de bestaande relevante verharding) bedraagt ca. 8,1 ha. 

Deze kan als volgt ingedeeld worden:  

• ca. 2,6 ha verharding door de gebouwen. Aangezien de helft van het dak in groendak wordt 

voorzien, wordt 75% of 2 ha van de 2,6 ha in rekening gebracht voor het dak.  

• Ca. 4 ha verharding door wegenis, parking, fiets- en voetpad  

• Ca. 0,2 ha verharding door  zoutsilo’s 

• Ca. 2 ha verharding bestaande weg R6 en N16 

De overige oppervlakte wordt ingenomen door groenbuffer, onverharde delen en waterpartijen. 

Volgens het algemeen principe van integraal waterbeleid dient het hemelwater in eerste instantie te 

worden opgevangen en hergebruikt (hemelwaterput), in tweede instantie te laten infiltreren (gebruik 

waterdoorlatende materialen en open infiltratievoorziening) en in derde instantie te bufferen en 

vertraagd af te voeren (buffervolume). 

1. Het hemelwater wordt opgevangen in 13 hemelwaterputten met een totale inhoud van 225.000 l. 

Het hemelwater wordt hergebruikt voor onderhoud van de promenade en ondergrondse parking, 

voor het besproeien van de groenaanleg (enkel te voorzien tijdens het eerste plantseizoen en in de 

komende plantseizoenen in geval van een hitte golf) en voor de toiletten.   

2. Er wordt in het ontwerp volop ingezet op infiltratie, rekening houdend met de minimaal te voorziene 

infiltratieoppervlakte volgens de verordening hemelwater (400 m² infiltratieoppervlakte per hectare 

verharde oppervlakte). Specifiek voor dit project betekent dat minimaal 1956 m² infiltratieoppervlakte 

voor het privaat domein en minimaal 1160 m² infiltratieoppervlakte voor het openbaar domein. 
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3. Behalve infiltratievoorzieningen, wordt ook deels op buffering met vertraagde doorvoer ingezet. Er 

wordt geopteerd om de ringgrachten langs weerzijden van de R6 te behouden en waar nodig te 

herprofileren. Deze brede, diepe grachten zullen ingezet worden als buffervoorziening voor zowel 

het regenwater van de R6 en N16, alsook dat van de nieuwe ontsluitingsweg. Verder worden nieuwe 

extra buffer- en infiltratievoorzieningen uitgebouwd. Het toegelaten lozingsdebiet in het 

projectgebied is 20 l/s.ha verharde oppervlakte en voor de buffering wordt 250 m³/ha verharde 

oppervlakte opgelegd (comm. Vlaamse Waterweg, 18/07/2018). Voor de 8,1 ha verharde 

oppervlakte is in totaal minimaal 2025 m³ buffering en maximaal 162 l/s doorvoer vereist. Extra 

buffering wordt tevens voorzien ten behoeve van de bestaande natuurlijke berging van het terrein 

(het terrein is gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied) en extra benodigde buffering 

voor stremming tijdens hoogtij. Hiervoor wordt bovenop de minimaal wettelijke 2025 m³ buffering 

nog 2175 m³ buffering voorzien voor de stremming en 3000 m³ compenserende buffering voor 

inname van mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Dit betekent dat er in dit project in totaal 

minimaal 7200 m³ buffer- en infiltratievolume wordt voorzien. 

Aangezien voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgelegd in de wetgeving, worden de effecten 

op de infiltratie- en afvoerkarakteristieken als verwaarloosbaar beoordeeld.  

Het volgende werd besloten in de watertoets :  

• Op basis van de berekeningen voor volumes voor het bufferen van regenwater en bijkomende 

volumes voor stremming door getijden op te Schelde en bijkomende volumes voor 

grondophoging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, is minimaal 7200 m³ infiltratie- en 

buffervolume nodig voor het totaalplaatje van dit project (openbaar + privaat domein).  In totaal 

wordt er 11330 m³ infiltratie- en buffervolume voorzien, wat veel meer is dat de 7200 m³ die 

minimaal benodigd is. Dit is bovendien het volume boven het 4,5 m TAW vlak, in praktijk zal er 

tijdens een deel van het jaar bijkomend infiltratievolume beschikbaar zijn door een lagere 

grondwaterstand (tot zelfs grootteorde 9000 m³ tijdens perioden met een zeer lage 

grondwaterstand). De benodigde volumes worden dus ruimschoots gehaald. 

• De impact van het afstromend hemelwater van de verharde oppervlaktes van de private 

ontwikkeling (winkelzone Malinas) wordt gemilderd door het voorzien van de volledig wettelijke 

infiltratievoorzieningen en buffervolumes met doorvoerbeperking op het privaat terrein zelf. Daar 

bovenop wordt er op het privaat domein in belangrijke mate aan infiltratie gedaan waardoor het 

maximaal doorvoerdebiet vanaf het privaat terrein bij T20 beperkt wordt tot 4 l/s.ha (i.p.v. de 

standaard voorwaarde 20 l/s.ha). Ongeveer 87% van de jaarlijkse neerslag kan verwerkt worden 

via infiltratie voordat het vertraagd wordt doorgevoerd naar de gemeenschappelijke 

langsgrachten. Dit is mogelijk dankzij het enorme infiltratie- en buffervolume dat op privaat terrein 

wordt uitgebouwd (5310 m³ t.o.v. 1225 m³ minimaal benodigd volgens GSV)  

• De opvang van het hemelwater van het openbaar domein wordt voorzien in gemeenschappelijke 

langsgrachten en infiltratiebekkens, alsook wordt een compenserende buffering en infiltratie 

voorzien. Daardoor wordt er bij T20 in de toekomst geen water doorgevoerd vanaf het totale 

project naar de bestaande afwaartse afwateringsgrachten die naar de Dijle aansluiten. Er is bij 

T20 dan ook geen impact te verwachten op het bestaande afwateringsstelsel. 

• De waterhuishouding van de wijk Galgenberg zal in de toekomst een verbetering kennen omwille 

van de volgende redenen:  

• De grachten die water van de bestaande verharde oppervlaktes van de R6-lus en een deel van 

de N16 afvoeren, worden losgekoppeld van de ingebuisde Holmloop die daardoor minder belast 

wordt.  

• Bij de omlegging van de ingebuisde Holmloop wordt de bestaande afvoercapaciteit en 

buffercapaciteit vergroot.  

• Door de hydraulische loskoppeling van het gebied tussen de R6 en de Dijle met de wijk 

Galgenberg en andere gebieden, stijgt het potentieel van het gebied tussen de R6 en de Dijle 

als toekomstig mogelijk gecontroleerd overstromingsgebied voor de Dijle.   

Vermits er voldoende maatregelen (infiltratie, buffervoorzieningen, loskoppelen ingebuisde Holmloop, 

…) genomen worden ten aanzien van het watersysteem, kan besloten worden dat de impact van het 

project op het watersysteem als verwaarloosbaar wordt beoordeeld.  
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Effecten op ondiepe grondwaterhuishouding: wijziging grondwaterstroming, kwel, … . 

In het oosten van het projectgebied wordt een ophoging van de site voorzien om aan te sluiten op het 

bestaand niveau van de R6. Deze ophoging is ook dienstig voor de algemene waterhuishouding op de 

site. Een eventuele ophoging van het terrein kan plaatselijk een invloed hebben op de lokale 

grondwaterpeilen in die zone. In de huidige situatie is in die zone mogelijk een plaatselijke kwelstroming 

aanwezig, wat geïndiceerd wordt door de zeer ondiepe grondwaterstanden (t.h.v. PB5 – zie watertoets). 

Kwel is voornamelijk van belang in functie van ecologische aspecten en ook in functie van ‘natte’ zones. 

Daar waar verharding en bebouwing komt, wordt de kwel onderdrukt en verdwijnt ze uit het 

grondwatersysteem met doorgaans negatieve effecten naar watergebonden vegetatie. 

Door het aanbrengen van een opgebrachte bodemlaag in combinatie met een centraal geplaatst 

infiltratiebekken (privaat terreingedeelte) zal de ondiepe grondwaterstroming zich verplaatsen naar de 

taluds grenzend aan het perifere grachtensysteem. Hierdoor verdwijnt de kwel niet volledig maar wordt 

ze herverdeeld. Bijkomend worden er dan ook geen verhogingen van de watertafel verwacht. 

Voorwaarde hiervoor is dat de opgebrachte bodemlaag minstens aanvaardbare infiltratie-

eigenschappen dient te bezitten (hoofdtextuur: fijnzandhoudend).  

Een wijziging in de hydrogeologische systeemwerking kan tevens optreden door het inbrengen van 

grote ondoorlatende constructies tot diep in de ondergrond.   

De retailgebouwen worden slechts op enkele plaatsen voorzien van een ondergrondse parking (1 m 

onder het huidig maaiveld). Lokaal worden funderingen voor het bouwblok, rioleringen, nutsleidingen 

en buffer- en infiltratievoorzieningen aangelegd. Omwille van de beperkte omvang en diepte ervan in 

verhouding tot de diepte van de bovenste watervoerende laag (maximaal 50 % ter hoogte van de 

fietstunnel), maar ook omdat de grondwaterstromingssnelheid minimaal is (door seizoenaal wijzigende 

stromingsrichting), wordt er geen wijziging in de hydrogeologische systeemwerking verwacht. Het effect 

wordt verwaarloosbaar geacht. 

Wijziging grondwaterkwaliteit 

Naar grondwaterverontreiniging toe wordt er verwezen naar de effectbeoordeling onder bodemkwaliteit 

zoals beschreven in §6.7.1.2.  

De geplande activiteiten binnen het projectgebied gaan niet gepaard met een verhoogd risico op 

verontreiniging. De nieuwe inrichtingen dienen te voldoen aan de Vlarem- en Vlarebo-reglementering 

waar van toepassing. Het terrein van de zoutsilo’s zal voorzien zijn van een vloeistofdichte (gewapende) 

cementbetonverharding. Het potentieel verontreinigde hemelwater zal vervolgens worden afgeleid en 

opgevangen in aangrenzende goten en via een KWS-afscheider naar een buffergracht gevoerd. Een 

strikte opvolging van de regelgeving terzake maakt dat het risico op bodem- en 

grondwaterverontreiniging tot een minimum wordt herleid. Het effect wordt verwaarloosbaar ingeschat 

(0). 

Ter hoogte van de parkeervakken – bestaande uit waterdoorlatende materialen – bestaat wel een risico 

op lekkage van voertuigen (bv. olielekken). Uit de discipline bodem blijkt echter dat het risico op 

bodemverontreiniging en bijgevolg ook een aantasting van de grondwaterkwaliteit verwaarloosbaar 

geacht kan worden aangezien een gedeelte van de gelekte brandstof of olie zal vervluchtigen of 

biologisch afgebroken zal worden.   

Afstromend hemelwater afkomstig van de laad- en loszones heeft wel een verhoogd risico om 

verontreinigd te zijn. De wegenis en de laad- en loszones worden daarom verhard. Het hemelwater 

afkomstig van de wegenis en laad- en loszones moet apart opgevangen worden en via een KWS-

afscheider gezuiverd worden alvorens het geloosd wordt in de buffer- en infiltratievoorzieningen. Deze 

maatregel zorgt ervoor dat er geen effecten op de grondwaterkwaliteit verwacht worden. 
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Wijziging structuurkwaliteit  

Effecten op de structuurkwaliteit van de Dijle worden er niet verwacht (0). 

De structuurkwaliteit van de grachten in de terreinen tussen de lus en Eandis is in de huidige situatie 

zeer beperkt. Een eventuele invloed hierop bij kruisingen ten gevolge de aanleg van infrastructuur is 

dan ook verwaarloosbaar. Bij de herprofilering van de grachten dienen deze echter natuurtechnischer 

ingericht worden, wat een positief effect op de structuurkwaliteit teweeg zal brengen. 

Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit  

Tijdens de exploitatiefase zal er afvalwater geproduceerd worden ter hoogte van het retailpark. 

Afhankelijk van hoe dit afvalwater behandeld wordt, kan de lozing ervan een invloed hebben op de 

oppervlaktewaterkwaliteit.  

Het afvalwater afkomstig van het retailpark kan gelijkgesteld worden met huishoudelijk afvalwater. Het 

afvalwater van de winkels en kantoren wordt op het privaat terrein verzameld en daarna via een 

pompstation en persleiding onder de N16 gevoerd. Deze persleiding zal aangesloten worden op de 

DWA-collector van Aquafin. Vanaf daar gaat het afvalwater via een collector met gemengd water naar 

de RWZI van Mechelen-Noord. Hier wordt het water gezuiverd alvorens het geloosd wordt. Op die 

manier worden er geen effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht. 

Echter bij hevige regenval zal er gemengd water (hemelwater + huishoudelijk afvalwater) overgestort 

worden naar de ingebuisde Holmloop (dit is een overstort- en bufferleiding). Dit is in de huidige situatie 

ook reeds het geval. Met Aquafin werd overeengekomen om de ingebuisde Holmloop om te leggen 

rond te winkelzone. Deze omlegging zal geen effect hebben op de hydraulische situatie. Op de 

waterkwaliteit van de Dijle kan er door de lozing van het overstortwater een beperkt negatief 

voorkomen. 

 Aanbevelingen en milderende maatregelen 

Vanuit de discipline water worden volgende aandachtspunten geformuleerd: 

Bij de aanlegfase: 

• Tijdens de aanlegfase gepaste voorzorgsmaatregelen nemen en met de best beschikbare 

technieken werken; 

• Passend optreden indien er een verontreiniging zou plaatsvinden; 

• De kwaliteit van het bemalingswater dient opgevolgd te worden, en indien nodig gezuiverd te 

worden; 

• Gedurende de bemaling is een monitoring van de grondwaterkwaliteit noodzakelijk. Indien een 

impact op de aanwezige bodemverontreiniging verwacht wordt dient de Technische Richtlijn 

Grondwaterhandelingen van OVAM134 worden gevolgd 

• De grachten dienen natuurtechnisch aangelegd te worden. 
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Bij de exploitatiefase:  

• Gezien de regenwaterafvoeren naar een infiltratiebekken zullen geleid worden, worden de 

gebruikers en personeel van de winkels best geïnformeerd op bv. geen kuiswater in de 

straatkolken te gieten;  

• Hemelwater afkomstig van de wegenis en laad- en loszones apart opvangen en via een KWS-

afscheider zuiveren alvorens het te lozen in de buffer- en infiltratievoorzieningen (door de 

initiatiefnemer). 

• Voor de ophoging van het terrein dient grond met aanvaardbare infiltratie-eigenschappen 

aangewend te worden (hoofdtextuur: fijnzandhoudend). 

 

 Conclusie  

Wat betreft de discipline water zijn de effecten die door het project veroorzaakt worden beoordeeld als 

verwaarloosbaar tot beperkt negatief. Er wordt meer dan voldoende infiltratie- en buffercapaciteit 

voorzien op het terrein. 

Er worden milderende maatregelen voorgesteld om de grondwaterkwaliteit op te volgen gedurende 

de tijdelijke bemaling in de aanlegfase. Daarnaast dient de ophoging van het terrein uitgevoerd 

worden d.m.v. grond met aanvaardbare infiltratie-eigenschappen. Door de grachten natuurtechnisch 

aan te leggen zal er een verbetering van de structuurkwaliteit optreden. 

 

6.7.3 Geluid en trillingen 

 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie 

Wat betreft het omgevingsgeluid wordt gebruik gemaakt van de strategische geluidsbelastingskaarten 

voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen 

met de impact van aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart 

wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt 

daarbij uitgedrukt in de parameter Lden en Lnight.  

Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- 

en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat 

geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees 

onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden 

hinder kunnen ondervinden.  

Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is één van de 

geluidindicatoren die representatief is voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring.  

De waarden van deze parameters kunnen vergeleken worden met de gedifferentieerde 

referentiewaarden uit de Discussienota van LNE (19/09/2008) voor bestaande hoofd- en primaire 

wegen: 

• Lden = 70 dB; 

• Lnight = 60 dB. 
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Figuur 6-36. Geluidsbelastingskaart wegverkeer Lden 

 

 

Figuur 6-37. Geluidsbelastingskaart wegverkeer Lnight 

 

Uit bovenstaande figuren blijkt dat de omgeving van het projectgebied reeds sterk geluidsverstoord is 

door het wegverkeer op de N16, de E19 en de verbinding naar de R6. De gevelbelasting van de 
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woningen gelegen ten noordoosten van de N16 voldoet nog net aan de gedifferentieerde 

referentiewaarden.  

Op basis van de geluidskaarten 1ste fase voor wegen met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per 

jaar, werd door AWV i.s.m. het Departement LNE de prioriteitenlijst geluid opgesteld. Deze lijst werd 

opgesteld om prioriteiten voor het plaatsen van geluidsschermen of andere maatregelen objectief vast 

te stellen. Bij de opmaak van de prioriteitenlijst werd er rekening gehouden met het aantal 

blootgestelden per woonzone en niet enkel met het geluidsniveau op de meest blootgestelde woning. 

De (omgeving van het) projectgebied werd niet opgenomen in de prioriteitenlijst. 

 Effectbespreking en -beoordeling 

6.7.3.2.1 Aanlegfase 

Bij de werkzaamheden zal materieel worden ingezet zoals bijvoorbeeld mobiele kranen, walsen, 

dumpers en graafmachines voor de grondwerken en kranen, pompen en betonmixerwagens voor de 

bouwwerken. Daarnaast zal er ook materiaal per vrachtwagen worden aangevoerd. De werf en het 

werfverkeer zullen zorgen voor een verhoging van het omgevingsgeluid.  

Het precieze type machines dat ingezet zal worden, is momenteel nog niet gekend. Geluidsemissies 

van werktuigen in open lucht worden beperkt door het KB van 14/2/2006. Werfmachines moeten 

voldoen aan de grenswaarden opgenomen in bijlage XI bij dit KB.  

Geluidshinder tijdens de werkzaamheden is onvermijdelijk. De werkzaamheden zullen ongeveer 24 

maanden in beslag nemen. Gezien het omgevingsgeluid in de huidige situatie in de omgeving van het 

projectgebied al zeer hoog is (ten gevolge van wegverkeer), en gezien de afstand tot woningen 

minimaal ca. 100 m bedraagt, wordt de hinder van de aanlegwerkzaamheden beperkt negatief 

beoordeeld. Milderende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht. Wel worden enkele 

aanbevelingen geformuleerd die door de aannemer genomen kunnen worden, nl. : 

• Het is belangrijk om onnodig geluid te vermijden (bv. muziekinstallaties, vallend materiaal).  

• Ook een goede communicatie met de omwonenden over de duur van de werkzaamheden is 

belangrijk.  

• Tevens is het aan te raden om enkel te werken tijdens de dagperiode, dus niet voor 7u.  

De extra vrachtwagens tijdens de aanlegfase zullen geen invloed hebben op het omgevingsgeluid. Dit 

geluidseffect wordt verwaarloosbaar geacht. 

6.7.3.2.2 Exploitatiefase 

De exploitatie van het retailpark brengt een bijkomende geluidsproductie met zich mee, enerzijds door 

het bijkomend verkeer en anderzijds door de laad- en losactiviteiten en technische installaties. 

6.7.3.2.2.1 Geluidsbijdrage verkeer 

De exploitatie van het retailpark brengt geluidsproductie met zich mee door het bijkomend verkeer. De 

effecten op het omgevingsgeluid t.g.v. de geluidsemissie afkomstig van de hogere verkeersintensiteiten 

gerelateerd aan de ontwikkelingen, werd in het plan-MER ingeschat met Geomilieu-model. In 

onderstaande tabel worden de resultaten gegeven voor scenario 3, ontsluitingsvariant 0 voor de 

beoordelingspunten in het studiegebied (uit de resultaten / doorrekeningen is gebleken dat er voor de 

andere varianten geen significante verschillen optreden).  

De overschrijdingen van de gedifferentieerde referentiewaarden worden gemarkeerd in de tabel. 
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Tabel 6-53: Berekening Lnight en Lden voor het scenario 3, ontsluitingsvariant 0 (bron: plan-MER) 

Wegsegment Immissiepunt Lnight Lden 

E19 (hoofdweg) 7 64,2 72,6 

E19 (hoofdweg) 11 61,3 69,6 

N16 thv zone IV (primaire weg) 2 49,8 58,4 

N16 thv Leestsesteenweg (primaire weg) A 65,1 73,7 

N16 tss R6 en N1 (primaire weg) 4 54,7 63,4 

R6 thv zone III (primaire weg) 1 57,5 66,3 

R6 ten oosten N1 (primaire weg) B 59,5 68,1 

N1 thv Eikestraat (overige weg) C 58,8 67,8 

N1 ten N van R6 (overige weg) D 60,3 69,0 

R12 Edgar Tinellaan (overige weg) E 60,5 68,9 

R12 Guido Gezellelaan (overige weg) F 56,9 66,0 

 

De vergelijking met de berekende resultaten voor de referentiesituatie voor het Lden en Lnight en de 

evaluatie van de significantie van het effect is weergeven in onderstaande tabel. 

Tabel 6-54: Vergelijking geplande situatie met de referentiesituatie en evaluatie significantie en ligging ten opzichte 
van de normen (bron: plan-MER) 

Wegsegment Immissiepunt Lnight Lden 
Effect op 
geluisimmissie 

Toetsing aan 
gedifferentieerde 
referentiewaarden 

E19 (hoofdweg) 7 0,0 0,0 0 -- 

E19 (hoofdweg) 11 0,0 0,0 0 - 

N16 thv zone IV 

(primaire weg) 
2 0,0 0,1 0 ++ 

N16 thv 

Leestsesteenweg 

(primaire weg) 

A 0,0 0,1 0 -- 

N16 tss R6 en N1 

(primaire weg) 
4 0,1 0,1 0 ++ 

R6 thv zone III 

(primaire weg) 
1 0,1 0,2 0 + 

R6 ten oosten N1 

(primaire weg) 
B 0,1 0,0 0 0 

N1 thv Eikestraat 

(overige weg) 
C 0,0 0,2 0 -- 
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Wegsegment Immissiepunt Lnight Lden 
Effect op 
geluisimmissie 

Toetsing aan 
gedifferentieerde 
referentiewaarden 

N1 ten N van R6 

(overige weg) 
D 0,0 0,1 0 -- 

R12 Edgar Tinellaan 

(overige weg) 
E 0,0 0,0 0 -- 

R12 Guido Gezellelaan 

(overige weg) 
F 0,0 0,1 0 - 

 

Uit de berekeningsresultaten wordt vastgesteld dat het effect van de toename van de 

verkeersintensiteiten op het omgevingsgeluid verwaarloosbaar is. De toename blijft voor het 

weerhouden scenario beperkt tot maximaal 0,2 dB(A).  

Aangezien de geluidsimmissie praktisch ongewijzigd blijft, blijven de bestaande overschrijdingen van 

de gedifferentieerde referentiewaarden t.h.v. de immissiepunten langs de E19, N16 (thv 

Leestsesteenweg), N1 en R12 bestaan. Voor deze wegen wordt een geluidsarm wegdek aanbevolen 

teneinde de specifieke niveaus met enkele dB’s terug te dringen en de voorgestelde norm te benaderen 

/ respecteren. 

In dit project-MER werd de verkeersgeneratie van het project (en de verkeersintensiteiten op de 

ontvangende wegen) opnieuw berekend, maar aan de hand van andere kengetallen dan in het plan-

MER. Uit de vergelijking van de berekeningen (zie 6.3.5.1.3) blijkt dat de verkeersgeneratie zoals 

berekend in het plan-MER als worst case kan worden beschouwd. Bovendien gaan beide berekeningen 

(deze in deze project-MER en deze in het plan-MER) uit van 100% bijkomende verkeersgeneratie, 

terwijl in de realiteit ook een groot percentage aan passanten het retailpark zal bezoeken. Bijgevolg 

kunnen de berekeningen als overschatting worden beschouwd.  

Aangezien de toename van de verkeersintensiteiten, zoals berekend in het plan-MER, geen significante 

impact heeft op het omgevingsgeluid, zal de impact van de verkeersintensiteiten zoals berekend in dit 

project-MER dus eveneens verwaarloosbaar zijn.  

6.7.3.2.2.2 Geluidsbijdrage exploitatie retailpark 

Op basis van de geplande activiteiten en de hierbij horende kengetallen wordt volgend 

geluidsvermogenniveau verwacht:  

Tabel 6-55: Geluidsvermogenniveau retailpark  (bron: plan-MER) 

Bedrijfsactiviteit Kengetal dB(A)/m² Oppervlakte (ha) LWA (dB(A)) 

Retail 50 2,75 94,4 

 

Het effect op het omgevingsgeluid ter hoogte van het beoordelingspunt (meest nabijgelegen woning 

Bruine-Kruis tov zone IV) wordt in onderstaande tabel gegeven. 
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Tabel 6-56: Meest nabijgelegen woning Bruine-Kruis tov zone IV (bron: plan-MER) 

Meetpunt Dag Avond Nacht 

VLAREM II 

grenswaarde 
50 45 40 

Oorspronkelijk 

omgevingsgeluid (= 

Lvoor) 

58 55 43 

Berekend Lsp 37 37 37 

Lna 58 55,1 44 

ΔLAX,T <1 <1 <1 

Lsp tov GW Lsp < GW Lsp < GW Lsp < GW 

eindscore 0 0 0 

 

Tijdens alle periodes bedraagt de eindscore 0, het effect is verwaarloosbaar en het nemen van 

milderende maatregelen is niet aan de orde.  

De laad- en losactiviteiten, die best alleen tijdens de dagperiode zullen plaatsgrijpen, zijn door de goede 

inplanting van de kades niet hoorbaar en zorgen niet voor een verhoging van het omgevingsgeluid. De 

impact van deze activiteiten wordt verwaarloosbaar geacht.  

Wat betreft de technische installaties wordt een milderende maatregel geformuleerd die door de 

initiatiefnemer genomen moet worden: voor de technische installaties dient een akoestische eis 

geformuleerd te worden in het bestek in de vorm van een maximaal toelaatbaar geluidsvermogen. 

 Aanbevelingen en milderende maatregelen 

Bij de discipline geluid worden volgende aanbevelingen gegeven : 

• Tijdens de aanlegfase : 

• Het is belangrijk om onnodig geluid te vermijden (bv. muziekinstallaties, vallend materiaal).  

• Ook een goede communicatie met de omwonenden over de duur van de werkzaamheden is 

belangrijk.  

• Tevens is het aan te raden om enkel te werken tijdens de dagperiode, dus niet voor 7u.  

• Voor de wegen E19, N16 (thv Leestsesteenweg), N1 en R12 wordt een geluidsarm wegdek 

aanbevolen teneinde de specifieke niveaus met enkele dB’s terug te dringen en de voorgestelde 

norm te benaderen / respecteren 

• voor de technische installaties dient een akoestische eis geformuleerd te worden in het bestek 

in de vorm van een maximaal toelaatbaar geluidsvermogen 

 

 Conclusie  

De geluidshinder tijdens de aanlegfase wordt als verwaarloosbaar tot beperkt negatief beoordeeld. Er 

worden enkele aanbevelingen weergegeven om de geluidshinder voor de omwonenden te beperken. 

Tijdens de exploitatiefase is het effect van de verkeerstoename ten gevolge van het retailpark en de 

laad en los-activiteiten voor het retailparkt op het omgevingsgeluid verwaarloosbaar. Er worden 

aanbevelingen gedaan om een geluidsarm wegdek aan te leggen en om een akoestische eis te 

formuleren voor de technische installaties in het retailpark. 
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6.7.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie 

6.7.4.1.1 Erfgoedwaarde  

In het plan-MER (2015) wordt de landschapsontwikkeling in detail besproken.  

• Algemeen wordt het gebied ten noorden van Mechelen ten tijde van de Ferrariskaart (1770-1778) 

bepaald door een afwisseling van weilanden en akker.  

• Op de Van der Maelen kaart (1846-1854) zijn geen perceelstructuren waarneembaar. Binnen het 

plangebied merkt men nog steeds een afwisseling van weilanden en akkers. 

• Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1895) hier merkt men slecht een beperkt 

aantal wijzigingen ten aanzien van de Van der Maelen kaarten. Een aantal bijkomende wegen 

zijn aangelegd binnen en in de directe omgeving van het plangebied, met ondermeer de 

verbinding naar Mechelen, waar de huidige N16 zich situeert.   

• Op de kaart van het Militair Geografisch Instituut (MGI) (1964) is een duidelijke verstedelijking 

waarneembaar, voornamelijk ten noorden van de stadskern van Mechelen (wijk Pennepoel). 

Maar ook ten oosten van het plangebied is een sterke toename van bewoning/verstedelijking. In 

het plangebied zelf treden echter weinige veranderingen op. Het gebied wordt nog steeds 

gedomineerd door vochtige graslanden en akkers. 

• De huidige topografische kaart geeft aan dat er in de laatste 50 jaar het plangebied grote 

veranderingen heeft ondergaan. Voornamelijk door infrastructurele projecten: aanleg van de 

autosnelweg E19, aanleg op- en afrittencomplex, aanleg van R6. Deze infrastructurele 

elementen zijn in de huidige situatie bepalend voor het gebied. 

Er kan geconcludeerd worden dat het plangebied gedurende een lange periode weinig wijzigingen 

heeft ondergaan. Het is slechts in een recente periode (laatste 50 jaar) dat het plangebied sterk 

veranderd is door infrastructuurprojecten. 

6.7.4.1.2 Landschapsatlas 

Er zijn binnen het projectgebied geen elementen aanwezig die zijn opgenomen in de landschapsatlas.  

Het dichtstbij gelegen element is het vastgestelde landschapsatlasrelict ‘Zennegat-Battenbroek’, op ca. 

1290 m ten westen van het projectgebied. Er is geen zichtrelatie met dit relict door de tussenliggende 

bebouwing en beplanting. 

6.7.4.1.3 Beschermd erfgoed  

Er is geen beschermd monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of 

archeologische site aanwezig binnen het projectgebied (zie Kaart 12).  

Het dichtstbij gelegen beschermd erfgoed is het beschermde monument ‘Tolhuis Battol’, op ca. 480 m 

ten westen van het projectgebied. Er bestaat geen zichtrelatie met het projectgebied door de 

tussenliggende bebouwing en beplanting. 

6.7.4.1.4 Bouwkundig erfgoed 

Binnen het projectgebied is geen bouwkundig erfgoed aanwezig. In de omgeving is ook geen 

bouwkundig erfgoed aanwezig met een zichtrelatie met het projectgebied. Het dichtstbij gelegen 

(vastgesteld) bouwkundig erfgoed is het ‘Parkdomein Kasteel Beaulieu’ op ca. 280 m ten zuiden van 

het projectgebied. Er is geen zichtrelatie met dit erfgoed door het tussenliggend bos. 

6.7.4.1.5 Archeologisch erfgoed 

Het projectgebied maakt geen deel uit van beschermde archeologische site en is ook niet opgenomen 

in de inventaris met archeologische zones. 

In 2016 is er een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd i.f.v. de ontbossing van het gebied binnen 

de lus van de R6. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het projectgebied is gelegen in een zone 
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waarin bodemlagen voorkomen die zowel door de Dijle als door de wind zijn afgezet. Het betreft vooral 

zandleem. In, of direct rondom het gebied bevinden zich geen bekende archeologische vindplaatsen. 

In een straal van ca. 500 m eromheen bevinden zich historische resten uit de periode middeleeuwen-

Nieuwe tijd (ca. 1050-1800). Direct ten noorden van het projectgebied heeft mogelijk de abdij van St. 

Rombaut, die teruggaat tot 600 AD, gestaan (Hof ter Borst). In het projectgebied worden echter vooral 

veel oudere resten verwacht, in de vorm van kampementen van jager-verzamelaars uit de steentijd (ca. 

10.000-2000 jr. geleden). Deze resten zouden zich op de onder het oppervlak verborgen zandkopjes 

kunnen bevinden. 

In het kader van de onderzoeken uit 2016 werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Het 

booronderzoek was bedoeld om de plaatselijke bodemopbouw te bepalen (en niet om archeologische 

resten op te sporen). Vanwege de zeer dicht begroeiing konden er slechts een klein aantal boringen 

worden gezet. Hieruit is gebleken dat er een complexe opeenvolging van bodemlagen is, bestaande uit 

afwisselingen van wind- en waterafzettingen. Uiteindelijk is aanbevolen om een verder archeologisch 

(voor)onderzoek uit te laten voeren om eventuele zandkopjes met archeologische resten op te sporen. 

Het bureauonderzoek uit 2016 resulteerde in volgend advies:  

• Landschappelijk booronderzoek na het afzagen van de bomen maar voor het ontstronken van 

de resterende wortels.  

• Na de landschappelijke boringen en indien de boringen een positief resultaat zouden opleveren 

kan er overgegaan worden tot volgend vooronderzoek:  

• Landschappelijke proefputten  

• Verkennend archeologisch booronderzoek  

• Waarderend archeologisch booronderzoek  

• Proefputten in functie van steentijd onderzoek.  

• Proefsleuven onderzoek. 

In september 2018 werd een 2de archeologienota opgemaakt. Deze nota werd ingediend en bekrachtigd 

i.f.v. de reliëfwijziging van de zone binnen de lus van de R6. Deze nota is gebaseerd op de nota uit 

2016.  

In april 2019 werd een 3e archeologienota opgemaakt voor de bouw van het winkelcentrum en 

infrastructuurwerken R6/N16 Mechelen-Noord. Deze archeologienota (derde onderzoeksfase) kadert 

in de bouw van een winkelcentrum en infrastructuurwerken binnen het projectgebied waarvoor een 

omgevingsvergunning voor stedebouwkundige handelingen wordt aangevraagd. Op basis van de 

voorziene bodemingrepen kan worden uitgegaan van een totaalverstoring van het projectgebied. De 

resultaten van dit bureauonderzoek stemmen overeen met de resultaten van de bureauonderzoek uit 

2016 en 2018. Daarom werd het advies uit de vorige vooronderzoeken overgenomen voor dit 

onderzoek.   

6.7.4.1.6 Landschapsbeeld op microniveau 

De landschappelijke waarde van het projectgebied en zijn omgeving is beperkt. Het projectgebied zelf 

is momenteel onbebouwd, met uitzondering van de zoutsilo’s in het westen. Het gebied ligt ingesloten 

tussen de autosnelweg E19, de N16 en de lus naar de R6. Het landschap aan de zuidzijde van het 

projectgebied tussen de Dijle is volledig bebost. In de zuidoostelijke hoek sluit het aan op een 

bedrijventerrein en in het noorden op de woonwijk Galgenberg. 
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De onderstaande foto’s geven een beeld van de omgeving van het projectgebied, aanvullend verwijzen 

we ook naar de foto’s van het projectgebied die werden opgeladen op het omgevingsloket.   

      

Figuur 6-38. Zicht ter hoogte van het projectgebied vanop de N16, naar het NW en naar het ZO  
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6-39. Zicht ter hoogte van het projectgebied vanop de “lus”, naar het W en naar het N  
 

 

Figuur 6-40. Zicht op het projectgebied vanop de afrit van de E19 naar de N16 

 

Beelddragers binnen het projectgebied die de beleving in positieve zin beïnvloeden zijn:   

• Bos  

• Bermen  

Beelddragers binnen het projectgebied die de beleving in negatieve zin beïnvloeden zijn:  

• Snelwegen (E19, R6, complex van op- en afrit)  

• Hoogspanningsleidingen  

• Bestaande zoutsilo’s en weegbruginfrastructuur van AWV 
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 Effectbespreking en -beoordeling 

6.7.4.2.1 Aanlegfase  

Verstoring van landschappelijke relicten en erfgoed  

Aanlegwerkzaamheden kunnen leiden tot de verstoring en verlies van landschappelijke relicten en 

erfgoed. Vergravingen en grondverzet kan archeologische vindplaatsen die eventueel in het gebied 

aanwezig zijn, beschadigen of vernietigen.  

Binnen het projectgebied zijn echter geen gekende erfgoedwaarden aanwezig. Er bestaat ook geen 

zichtrelatie met andere erfgoedwaarden in de omgeving van het projectgebied waardoor er ook geen 

beïnvloeding op ruimere afstand zal optreden (verwaarloosbaar).  

Graafwerken kunnen echter aanleiding geven tot een aantasting van ongekend archeologisch erfgoed. 

Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze ingreep betrekking heeft groter is dan 3000 m² 

en de ingreep in de bodem (ca. 7.500 m²) de 1000 m² overschrijdt, moet er in het kader van het 

Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan de vergunning, een archeologienota worden opgemaakt 

om het archeologisch potentieel te evalueren. Er werd een archeologienota opgemaakt (RAAP, 

OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)) voor de ontbossing binnen de lus van de R6 (vergunning voor 

ontbossing binnen de lus werd reeds bekomen). Op basis van de gegevens uit dit reeds uitgevoerd 

bureauonderzoek werd volgend vervolgtraject geadviseerd en goedgekeurd:  

• Landschappelijk booronderzoek na het afzagen van de bomen maar voor het ontstronken van 

de resterende wortels.   

• Na de landschappelijke boringen en indien de boringen een positief resultaat zouden opleveren 

kan er overgegaan worden tot volgend vooronderzoek:   

• Landschappelijke proefputten   

• Verkennend archeologisch booronderzoek   

• Waarderend archeologisch booronderzoek   

• Proefputten in functie van steentijd onderzoek.  

• Proefsleuven onderzoek.   

In september 201835  werd een tweede archeologienota ingediend voor de ophoging van de gronden 

binnen de lus en in april 2019 werd een derde archeologienota ingediend voor de bouw van het 

retailpark en de infrastructuurwerken. De resultaten van deze bureauonderzoeken stemmen overeen 

met de resultaten van het bureauonderzoek uit 2016. Daarom werd het advies uit het vorige 

vooronderzoek overgenomen voor dit onderzoek. 

Er zal nog een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd worden. Uit dit onderzoek zal blijken of ook dit 

terrein archeologisch vrijgegeven kan worden of dat er milderende maatregelen genomen moeten 

worden in functie van eventueel aanwezig archeologisch of bodemkundig erfgoed. Gezien er voldaan 

zal worden aan de verplichtingen zoals opgenomen in de archeologienota, kan verondersteld worden 

dat de impact op archeologie niet aanzienlijk negatief zal zijn. 

Wijziging van landschapsvisuele impact  

De werkzaamheden tijdens de aanlegfase gaan gepaard met een verstoring van de perceptieve 

kenmerken. Ook de opslag van uitgegraven grond en materiaal kunnen zorgen voor visuele verstoring.   

Het projectgebied is een fragment van de openruimte. Maar het landschap wordt er verstoord door de 

aanwezigheid van de wegen N16, E19 en R6 waardoor de landschappelijk waarde er beperkt is. De 

landschapsvisuele effect van de aanlegwerkzaamheden wordt daarom als beperkt negatief beoordeeld.  

 

35 https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/8624 
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6.7.4.2.2 Exploitatiefase  

Wijziging van landschapsvisuele impact  

Er zal een belangrijke wijziging optreden van de perceptieve kenmerken van het landschap ten gevolge 

van het project. Dit met name door de verwijdering van het bos ter vervanging door het retailpark. De 

voornaamste wijziging is de vervanging van een natuurlijk element in het landschapsbeeld door een 

infrastructureel element.  

In het project wordt wel gestreefd naar een kwalitatieve ruimtelijke inpassing binnen de bestaande 

infrastructuren en worden zoveel mogelijk groenelementen voorzien. Aan de noordzijde van het 

gebouw (of aan de binnenkromming) wordt een wandelpromenade gerealiseerd. Van hieruit worden 4 

radiale wandelassen naar de parkeerplaatsen voorzien, waarlangs eveneens groenelementen worden 

voorzien. De buitenkromming van het gebouw wordt op een natuurlijke, landschappelijke wijze ingevuld 

met uitgezaaide bomenclusters als verlengstuk van de bestaande boszone. Een inheemse struikenlaag 

zorgt voor een zichtscherm naar de ontsluitingsweg voor de toelevering. Langs de verdiepte 

baangrachten wordt vochtminnend bloemrijk grasland voorzien. Voor de maximale landschappelijke 

integratie van het gebouw wordt de volledige gevelhoogte bekleed met een gemengd inheems 

haagmassief in combinatie met zelfhechtende klimplanten. (zie Figuur 6-41). 

Rekening houden met deze landschappelijke inpassing wordt het effect hier als beperkt negatief 

beoordeeld.   

 

Figuur 6-41: Visualisaties van het retailpark ‘Malinas’ 

 Aanbevelingen en milderende maatregelen 

Er worden geen milderende maatregelen geformuleerd voor de discipline landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie. De aanbevelingen uit de archeologienota dienen gevolgd te worden.  

 Conclusie  

Wat betreft de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden verwaarloosbare tot 

beperkt negatieve effecten verwacht. Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld. Wel dienen 

de aanbevelingen uit de archeologienota te worden gevolgd.   
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6.7.5 Mens – ruimtelijke aspecten 

 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie 

Voor de beschrijving van de aanwezige functies in en in de omgeving van het projectgebied wordt 

verwezen naar §6.5.3.1. 

 Effectbespreking en -beoordeling 

Bestemmingen, gebruikswaarde en functies 

De huidige functies binnen het onderzoeksgebied zijn vrij beperkt. De zoutsilo-opslag wordt 

geherlocaliseerd naar de noordzijde van de lus.  

Leefbaarheid en veiligheid 

Er zijn geen aardgasvervoerinstallaties gelegen in/nabij het onderzoeksgebied. Specifieke 

veiligheidsrandvoorwaarden of maatregelen zijn dan ook niet van toepassing.  

Aangezien er geen Sevesobedrijven zullen worden toegelaten in het projectgebied, en in de omgeving 

van het projectgebied ook geen Sevesobedrijf is gelegen, is een RVR (Ruimtelijk Veiligheidsrapport) 

niet van toepassing. 

Door de geplande ontwikkelingen zal er ter hoogte van het projectgebied meer verkeer gegenereerd 

worden. Deze ontwikkelingen worden op een veilige manier ontsloten voor de verschillende 

verkeersmodi door het voorzien van een verkeerlichtengeregeld kruispunt met voetgangersoversteek, 

de realisatie van kwalitatieve fietsverbindingen en ongelijkvloerse kruisingen van voetganger en fietser 

met de R6.  

 Conclusie  

Wat betreft de discipline mens-ruimtelijke aspecten worden geen relevante effecten verwacht. Er 

worden geen milderende maatregelen voorgesteld. 
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6.7.6 Klimaat 

In deze paragraaf gaan we in op de invloed van klimaateffecten op het geplande project en andersom. 

 Verwachte klimaatveranderingen 

Om de effecten van voorliggend project op het klimaat of de specifieke kwetsbaarheid ervan ten aanzien 

van klimaatwijzigingen te kunnen inschatten, is het van belang eerst een overzicht te geven van de 

verwachte klimaatveranderingen op hoofdlijnen, dit op basis van verschillende klimaatscenario’s voor 

Vlaanderen: 

• Een stijging van de omgevingstemperatuur (bijvoorbeeld met 1,5°C à 4,4°C voor de winter en 

met 2,4°C à 7,2°C voor de zomer), een hogere verdamping tijdens de winter en de zomer, en 

ten slotte meer neerslag tijdens de winter tegen 2100.  

• Een daling van de gemiddelde zomerneerslag voor Vlaanderen. In combinatie met de hogere 

verdamping doet dit de laagste rivierdebieten tijdens droge zomers met meer dan 50 % dalen 

tegen het einde van de 21e eeuw. Daardoor stijgen de kansen op ernstig watertekort. 

• Ondanks een daling van de zomerneerslag, valt er in Vlaanderen een toename van het aantal 

extreme zomeronweders te verwachten. Daardoor stijgen de overstromingskansen voor riolen. 

• Het risico op economische schade door overstromingen ligt ver uit elkaar voor de verschillende 

klimaatscenario’s voor Vlaanderen: van een daling met 56 % tot een stijging met 33 %. 

• Vlaanderen ligt tussen Noord-Frankrijk, waar de klimaatverandering de evolutie naar verdroging 

versterkt, en Nederland, waar men eerder een toename van het aantal overstromingen verwacht. 

Waterbeheerders in Vlaanderen moeten bij het opvangen van de gevolgen van de 

klimaatverandering (adaptatie) daarom zoeken naar ingrepen die vlot bij te sturen zijn en onder 

verschillende omstandigheden nuttig zijn. Zowel om het overstromingsrisico te beperken, als om 

watertekorten te voorkomen en op te vangen. 

• Een stijging van de zeespiegel met gemiddeld 8 mm/jaar (6 mm/jaar tot 2050 en 10 mm/jaar van 

2050 tot 2100). Daardoor kunnen laaggelegen kustgebieden overstromen en neemt de kans op 

overstromingen toe. De zeespiegelstijging kan ook aanleiding geven tot het verder landinwaarts 

trekken van zoutwater zodat landbouwgronden verzilten. Verder neemt de kusterosie toe, waarbij 

wordt ingeschat dat bijna 17 % van de stranden (in het gemiddelde scenario, 50 % in het slechtste 

scenario) zal verdwijnen tegen 2100 als gevolg van de zeespiegelstijging.  

• Een stijging van de stormvloedniveaus bij stormen tijdens de hoogste tijniveaus met gemiddeld 

8 mm/jaar voor de periode 1990-2040, bovenop de toename vanwege de stijging van de 

zeespiegel. 

Uitgaande van deze klimaatveranderingen kan worden aangenomen dat voor wat betreft water 

(waterafvoer) en mens-gezondheid (omgevingstemperatuur) klimaatveranderingen effecten in de tijd 

kunnen hebben.  

 Klimaatverandering in relatie tot het project 

Het project veroorzaakt broeikasgasemissies. Emissies van één project hebben echter geen meetbare 

impact hebben op het klimaat, maar vele projecten dragen bij aan de impact op het klimaat.   

De totale CO2-emissies en emissies in CO2-equivalenten (waarbij ook N2O en CH4 in rekening worden 

gebracht) van het bijkomende verkeer werden berekend met IFDM Traffic en bedragen 1065 ton CO2 

resp. 1077 CO2-eq per jaar. De (al dan niet directe) broeikasgasemissies ten gevolge van verwarming 

of koeling werden niet berekend, maar zullen verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de 

verkeersemissies.  

Voor wat betreft de uitstoot van broeikgasgassen, is er op het ogenblik geen significantiekader. Een 

beoordeling kan aan dit aspect bijgevolg niet toegekend worden, temeer omdat het een globaal 

probleem vormt. Wel zijn erop het project verplichtingen inzake energie-efficiëntie en beperking van 

CO2-emissies van toepassing (zie §2.5). 

Zoals ook reeds in de discipline water aangehaald (zie §6.7.2), dient elk bedrijf gepaste maatregelen 

te voorzien m.b.t. waterberging. Dit is in eerste instantie nodig om de huidige overstromingsrisico’s van 
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de waterlopen stroomafwaarts van het bedrijf te verlagen, maar draagt ook bij aan het beperken van 

overstromingsrisico’s in de toekomst die toenemen door de klimaatverandering. In dit geval dient er 

onverminderd te worden voldaan aan de voorwaarden uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 

juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater. De elementen voor de watertoets worden aangereikt in Bijlage 4. 

Door het project verdwijnt een beperkte oppervlakte bos, wat een impact kan hebben op de 

klimaatopwarming. Er wordt echter een boscompensatie voorzien, die in oppervlakte groter zal zijn dan 

wat er verdwijnt. Hierdoor wordt de impact op het klimaat gemilderd. 

 Bevorderende (milderende) maatregelen 

Er worden in dit MER geen bijkomende maatregelen voorgesteld die betrekking hebben op 

klimaateffecten. 

We kunnen wel volgende punten aanhalen die verband houden met de wisselwerking tussen het project 

en de klimaatverandering: 

• De gebouwen dienen te voldoen aan de meest recente verplichtingen i.v.m. energie-efficiëntie 

en gebruik van hernieuwbare energie.  

• Hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en/of buffervoorzieningen voor hemelwater zullen, 

conform de regelgeving, worden voorzien wanneer er nieuwe verharding of nieuwe overdekte 

constructies worden (her)aangelegd of gebouwd. 

 

 Conclusie 

Er worden geen meetbare effecten verwacht ten aanzien van het klimaat. 

6.8 (Gewest)grensoverschrijdende effecten 

Gezien de ligging van de projectsite en de aard en omvang van de effecten worden er geen 

(gewest)grensoverschrijdende effecten verwacht.  
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7 TEWERKSTELLING, INVESTERING EN 
GEBRUIKTE MATERIALEN 

7.1 Tewerkstelling 

Het aantal tewerkgestelden wordt geraamd op ca 270 personeelsleden. Deze personeelsleden zullen 

nooit allen tegelijk op de site aanwezig zijn, vermits er in shiften wordt gewerkt. 

De openingsuren van de winkels zullen verschillen, afhankelijk van de aard van de handelszaak. De 

supermarkt zal open zijn van 8h00 tot 20h00. Voor de andere handelszaken variëren de openingsuren 

voor de bezoeker tussen 9h00 en 19h30, waarbij de meesten openen om 10h00 en sluiten om 18h30.  

7.2 Investering 

De totale investering voor het project wordt geraamd op ca. 50 mio € incl btw. 

7.3 Gebruikte materialen 

Voor de gebruikte materialen verwijzen we naar de projectbeschrijving in Hoofdstuk 2. 
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8 LEEMTEN IN DE KENNIS 

In het algemeen zijn er voldoende gegevens en kennis van zowel de activiteiten van het retailpark als 

van de omgeving om de milieueffecten van de activiteiten van het retailpark goed te kunnen inschatten. 

Waar nodig zijn de beschikbare gegevens aangevuld met realistische worst case aannames om tot een 

onderbouwde effectbeoordeling te komen. 

Volgende algemene zaken kunnen worden opgemerkt: 

• De kennis voor de bodem-, water- en luchtkwaliteit in Vlaanderen bestaat uit momentopnamen 

en/of uit metingen op een beperkt aantal locaties. De reële huidige situatie is dus steeds in 

bepaalde mate afwijkend van de gekende situatie op het moment van de metingen. 

• De kennis van de discipline biodiversiteit heeft als typische leemte dat het voorkomen van 

vegetaties en fauna steeds een momentopname is of combinatie van verschillende 

inventarisaties en dus nooit volledig zal zijn.  

• De kennis van de huidige mobiliteit is slechts een momentopname en zal steeds afwijken van de 

huidige realiteit 

De effectbeoordeling is een beoordeling van de effectsynthese. Enerzijds bevat de effectsynthese zelf 

reeds een zekere onzekerheid, anderzijds is het moeilijk om een volledig objectieve beoordeling te 

geven voor een bepaald effect. De eindbeoordeling is daardoor een expertenbeoordeling 
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9 SAMENVATTING VAN MILIEUEFFECTEN EN 
MAATREGELEN 

In dit MER werden de milieu-effecten geëvalueerd van de ontwikkeling van een retailpark in Mechelen-

Noord IV. De resultaten van de verschillende disciplines kunnen we al volgt samenvatten: 

Effectgroep Effectbeoordeling Milderende maatregel 

MOBILITEIT   

Exploitatiefase   

Functioneren verkeerssysteem 

– Autoverkeer, aspect 

doorstroming 

Verwaarloosbaar, uitgezonderd 

ter hoogte van N1 – Oscar van 

Kesbeeckstraat (richting noord). 

Daar is een negatief effect. 

- 

Functioneren verkeerssysteem 

– Autoverkeer, aspect 

functioneren kruispunten 

Verwaarloosbaar t.h.v. 

bestaande kruispunten 

 

Beperkt negatief t.h.v. het nieuw 

kruispunt 

- 

Duurzame verplaatsingen positief - 

LUCHT   

Aanlegfase   

Effecten ten gevolge van de 

werfmachines en werfverkeer 

Verwaarloosbaar tot beperkt 

negatief 
 

Effecten ten gevolge van 

stofhinder 

Verwaarloosbaar tot beperkt 

negatief 

• Locatie afschermen met doeken of 

zeilen; 

• Locatie benevelen, zeker voor 

slopen bij droog weer en/of wind die 

visuele stofverspreiding 

veroorzaakt; 

• Apparatuur bevochtigen; 

• Stofafzuiging op toestellen 

• Om opwaaien van stof te beperken 

moet de snelheid van voertuigen 

beperkt worden 

Exploitatiefase   

Effecten ten gevolge van 

het verkeer 

beperkt negatief voor NO2,  

verwaarloosbaar voor PM10 en 

PM2,5 

• Reduceren van de 

(auto)verkeersvolumes: dit is 

slechts ten dele beïnvloedbaar door 

de initiatiefnemer(s) van dit project. 

In het project werden reeds 

maatregelen geïntegreerd om het 

gebied beter te ontsluiten voor 

openbaar vervoer en fietsers en 

voetgangers.  

• De bedrijven van het retailpark 

kunnen verplicht worden een 

bedrijfsvervoersplan opmaken. 

Hierbij kunnen volgende initiatieven 

opgenomen worden: 
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Effectgroep Effectbeoordeling Milderende maatregel 

- Verplichte terugbetaling 

van het volledige 

openbaar vervoersticket 

of geven van een 

fietsvergoeding voor 

woon-

werkverplaatsingen (vb. 

derdebetalerssysteem). 

- Voorzien van 

hoogwaardige 

fietsenstallingen (in de 

ondergrondse garage 

worden comfortabele 

fietsenstallingen 

voorzien ) en aan de 

handelszaken wordt 

gesuggerreerd om 

douche- en 

omkleedfaciliteiten voor 

de fietsende werknemer 

te voorzien. 

Effecten ten gevolge van 

de parkeergarage 
verwaarloosbaar  

MENS   

Exploitatiefase   

Effecten ten gevolge van 

het bijkomend verkeer 

blootstelling aan NO2 : beperkt 

negatief tot aanzienlijk negatief; 

blootstelling aan PM2,5: 

beperkt negatief tot negatief; 

de blootstelling aan PM10 : 

verwaarloosbaar tot beperkt 

negatief 

In het project zijn reeds milderende 

maatregelen opgenomen, met name een 

verbetering van de ontsluiting voor 

openbaar vervoer, fietsers en 

voetgangers. Binnen het project is geen 

verdere mildering mogelijk. 

BIODIVERSITEIT   

Aanlegfase   

Rustverstoring Beperkt negatief 
Schoontijd dient gerespecteerd te 

worden 

Biotoopverlies, 

boscompensatie, verboden te 

wijzigen vegetaties 

negatief 

Lokaal herbebossen 

Lokaal natuurherstel voor verboden te 

wijzigen vegetaties 

➢ beperkt negatief 

Wijziging waterhuishouding 

(bemalingen) 
Beperkt negatief - 

Exploitatiefase   

Versnippering/ontsnippering 

en barrièrewerking 
Beperkt negatief - 

rustverstoring 
Verwaarloosbaar tot beperkt 

negatief 
- 
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Effectgroep Effectbeoordeling Milderende maatregel 

lichtverstoring Beperkt negatief 

Lichtvervuiling max. vermijden :  

• verlichting dient neerwaarts gericht 

te zijn 

• principe van de minimum 

gebruiksperiode, via het 

aanschakelen van de verlichting 

enkel wanneer deze nodig of 

functioneel is 

• de verlichting dient zeker weg te 

stralen van de bosbuffer 

luchtverontreiniging verwaarloosbaar - 

Vernatting/verdroging Beperkt negatief - 

Impact op fauna Beperkt tot matig negatief 

bij de inrichting van de groene ruimte 

maximaal rekening houden met 

prioritaire soorten en een uitsluitend 

inheemse beplanting kiezen 

NEVENDISCIPLINES   

BODEM   

Aanlegfase   

Wijziging bodemprofiel Beperkt negatief - 

Bodemverdichting verwaarloosbaar - 

Bodemstabiliteit en zettingen verwaarloosbaar - 

Bodemerosie verwaarloosbaar - 

aantasting bodemhygiëne & 

wijziging grondwaterkwaliteit 

Verwaarloosbaar tot beperkt 

negatief 

De kwaliteit van het bemalingswater 

dient opgevolgd te worden 

Exploitatiefase   

Bijkomende verharding en 

gebouwen 
Zie water - 

Beïnvloeden kwaliteit grond- 

en grondwater 
verwaarloosbaar - 

WATER: OPPERVLAKTEWATER 

EN GRONDWATER 
  

Aanlegfase   

Grondwaterkwaliteit 
Verwaarloosbaar tot beperkt 

negatief 
- 

Bemaling Beperkt negatief Monitoring grondwaterkwaliteit 

Exploitatiefase   

Wijziging van infiltratie- en 

afvoerkarakteristieken 
verwaarloosbaar - 
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Effectgroep Effectbeoordeling Milderende maatregel 

Wijziging ondiepe 

grondwaterhuishouding 
verwaarloosbaar - 

Wijziging grondwaterkwaliteit verwaarloosbaar - 

Wijziging structuurkwaliteit positief - 

Wijziging 

oppervlaktewaterkwaliteit 
Beperkt negatief - 

GELUID EN TRILLINGEN   

Aanlegfase   

Effecten ten gevolge van de 

aanlegfase 
Beperkt negatief - 

Exploitatiefase   

Geluidsbijdrage van het 

bijkomend verkeer 
verwaarloosbaar - 

Geluidsbijdrage exploitatie 

retailpark 
verwaarloosbaar - 

Aanlegfase   

Verstoring van 

landschappelijke relicten en 

erfgoed 

Beperkt negatief - 

Wijziging van 

landschapsvisuele impact 
Beperkt negatief - 

Exploitatiefase   

Erfgoedwaarde van het 

landschap 
Beperkt negatief - 

Effecten op bouwkundig 

erfgoed 
geen - 

Effecten op de perceptieve 

kenmerken 
Beperkt negatief - 

KLIMAAT   

 Geen beoordeling  
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Conclusie 

De toename van het verkeer ten gevolge van de exploitatie van het retailpark heeft een 

verwaarloosbaar effect op de verkeersdoorstroming en op het functioneren van de kruispunten. De 

aanleg van een nieuw kruispunt wordt als beperkt negatief beoordeeld. Positief bij het project zijn de 

inspanningen om de duurzame modi (openbaar vervoer, fietser en voetganger) meer in beeld te 

brengen en comfortabele netwerken aan te bieden. De impact op de luchtkwaliteit ten gevolge het 

bijkomen wegverkeer is verwaarloosbaar (PM10, PM2,5) tot beperkt negatief (NO2). De blootstelling van 

de (kwetsbare) mens aan deze bijkomende verkeersemissies wordt als beperkt negatief tot aanzienlijk 

negatief beoordeeld voor de parameter NO2 en als negatief voor fijn stof (PM2,5). Er dienen milderende 

maatregelen gezocht te worden. Binnen het project worden er echter al maatregelen genomen, door in 

te zetten op het stimuleren van duurzame verplaatsingen (openbaar vervoer, fiets, te voet).  

Door de aanleg van het retailpark zullen er riet-, moerasspireavegetaties en bos verdwijnen. Rekening 

houdend met de voorziene boscompensatie en het natuurherstel voor het verlies aan riet en 

moerasspirearuigte wordt het effect op het biotoopverlies als beperkt negatief beoordeeld. De effecten 

op het verlies aan leefgebied voor fauna in zijn algemeenheid wordt als beperkt negatief tot  negatief 

beoordeeld. 

De impact van de retailontwikkeling in Mechelen Noord IV op de bodem, water, geluid, klimaat en 

landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zal beperkt negatief zijn.  
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o Situering van het projectgebied
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o Orthofoto
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o Stratenatlas
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o Gewestplan + gewestelijke RUP's
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o Bodemkaart
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o Uitgevoerde bodemonderzoeken

Kaart° 6

\\bema1file03\milieu\Projecten\BE0118000500-999\BE0118000626_Mitiska_Ontheffing Mechelen Noord\04_plannen\3_GIS\maps\ProjectMER\BE0118000626_PM_krt_006A_bodemonderzoeken.mxd

0 130 26065 Meters

projectgebied

Sitebesluit

Eindverklaring bodemsanering

Bodemsaneringsproject

Beschrijvend bodemonderzoek

Oriënterend bodemonderzoek



ww
w.g

eo
pu

nt.
be

o Watertoets: overstromingsgevoelige gebieden
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o Vlaamse hydrografische atlas

Kaart° 8

L:\Projecten\BE0118000500-999\BE0118000626_Mitiska_Ontheffing Mechelen Noord\04_plannen\3_GIS\maps\BE0118000626_krt_008A_vlaamse_hydrografische_atlas.mxd

0 390 780195 Meters

projectgebied

" Vergunde grondwaterwinningen

Bevaarbaar

Geklasseerd, eerste categorie

Geklasseerd, tweede categorie

Geklasseerd, derde categorie

Niet geklasseerd

Gracht van algemeen belang



De Samenvloeiing
Rupel-Dijle-Nete

De Samenvloeiing
Rupel-Dijle-Nete

De Samenvloeiing
Rupel-Dijle-Nete

De Samenvloeiing
Rupel-Dijle-Nete

De Samenvloeiing
Rupel-Dijle-Nete

ww
w.g

eo
pu

nt.
be

o Vlaams Ecologisch Netwerk

Kaart° 9
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o Biologische waarderingskaart

Kaart° 10
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o Vastgestelde inventarissen
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o Luchtkwaliteit NO2 (2017)
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o Luchtkwaliteit PM10 (2017)
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o Luchtkwaliteit PM2,5 (2017)
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o Luchtkwaliteit NO2  - Referentiesituatie
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o Luchtkwaliteit PM10  - Referentiesituatie
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o Luchtkwaliteit PM2,5  - Referentiesituatie
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o Luchtkwaliteit EC - Referentiesituatie
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o Luchtkwaliteit NO2  - Geplande situatie
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o Luchtkwaliteit PM10  - Geplande situatie
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o Luchtkwaliteit PM2,5  - Geplande situatie
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o Luchtkwaliteit EC - Geplande situatie
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o Luchtkwaliteit NO2 - Verschilkaart
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o Luchtkwaliteit PM10 - Verschilkaart
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o Luchtkwaliteit PM2,5 - Verschilkaart
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o Luchtkwaliteit EC - Verschilkaart
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o Kwetsbare locaties en ruimtegebruik
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o Luchtkwaliteit NO2 verschilkaart met deel kwetsbare locaties
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o Luchtkwaliteit PM2,5 verschilkaart met deel kwetsbare locaties
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Bijlage 3: Unieke verantwoordingsnota  

Deze nota betreft de unieke verantwoordingsnota (gecombineerde start- en projectnota) voor de 

ontsluiting van het geplande retailpark op Mechelen-Noord IV.  

Doel van deze nota is enerzijds de mobiliteitseffecten van de voorziene ontwikkeling te beschrijven, 

om daarnaast een aantal ontsluitingsconcepten te bedenken en te beoordelen en tot slot een 

definitief voorstel te bespreken. 

 

De unieke verantwoordingsnota werd conform verklaard op de regionale mobiliteitscommissie (RMC) 

dd 6 juli 2017. Het verslag werd achteraan de studie ingevoegd. 
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1 INLEIDING EN DOELSTELLING 

1.1 Inleiding 

Binnen het GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’ heeft het gebied Mechelen-Noord IV (gelegen in 

de lus van de R6) de bestemming gekregen van gemengd regionaal bedrijventerrein. Momenteel is er voor deze zone 

een RUP lopende waarbij men deze bestemming wil aanpassen om een retailpark van 27.500 m² bruto 

winkelvloeroppervlakte te kunnen realiseren.  

Mitiska REIM NV (via projectvennootschap Alouette NV) is eigenaar van het grootste deel van de gronden van het 

gebied Mechelen-Noord IV en wil de ontwikkeling van het retailpark realiseren. 

 

 

Figuur 1: Mechelen-Noord IV 

 

1.2 Doel van deze nota 

Deze nota betreft de unieke verantwoordingsnota (gecombineerde start- en projectnota) voor de ontsluiting van het 

geplande retailpark op Mechelen-Noord IV.  

Mechelen-Noord IV is momenteel niet of slechts zeer beperkt ontsloten.  

Doel van deze nota is enerzijds de mobiliteitseffecten van de voorziene ontwikkeling te beschrijven, om daarnaast 

een aantal ontsluitingsconcepten te bedenken en te beoordelen en tot slot een definitief voorstel te bespreken. 

 

Voor de inrichting van een nieuw kruispunt op een gewestweg kan een samenwerkingsovereenkomst VII worden 

afgesloten. Door middel van deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de partijen (het Vlaams gewest, de lokale 

overheid en de beheerder/projectontwikkelaar) zich ertoe de gewestweg herin te richten om een veilige aansluiting te 

verzekeren van de ontsluitingsinfrastructuur voor de winkelzone. 

 

1.3 Procesverloop 

Deze unieke verantwoordingsnota werd op 12/04/2016 op een eerste GBC besproken. Het verslag van dit overleg is 

terug te vinden onder bijlage 10.1 van dit document. 

 

Navolgend aan deze GBC werd het dossier nog in een aantal overlegmomenten besproken en werden er een aantal 

standpunten ingenomen, namelijk: 



 

 

. 
 

UNIEKE VERANTWOORDINGSNOTA 

8 

• Bijlage 10.2: 10/03/2016: Mail_AWV_route uitzonderlijk vervoer 

• Bijlage 10.3: 09/06/2016; Overleg met AWV en de stad Mechelen d.d. 09/06/2016 met betrekking tot de 

aansluiting van het kruispunt (haakser), aansluiting fietspad op jaagpad W&Z, vrije hoogte brug, 

bushalteplaatsen en de locatie van de zoutsilo’s 

• Bijlage 10.4: 22/09/2016: Opmerkingen van de provincie met betrekking tot maatvoering van de 

fietsinfrastructuur  

• Bijlage 10.5: 18/08/2016: Mail van AWV d.d. 18/08/2016 m.b.t hoogte brug over R6 

• Bijlage 10.6: 23/09/2016: Overleg met de stad Mechelen d.d. 23/09/2016 omtrent het masterplan, de 

ontsluiting van de projectsite en de microsimulatie. 

• Bijlage 10.7: 27/09/2016: Overleg met De Lijn: bespreking herinrichting kruispunt N16 _ ontwerp 

haltehavens 

• Bijlage 10.8: 08/12/2016: Overleg afdeling openbaar domein stad Mechelen 

• Bijlage 10.9: 17/3/2017: Overleg met AWV en MOW omtrent grondplan infrastructuurwerken 

 

Ook de verslagen van deze overlegmomenten en e-mails werden toegevoegd aan de bijlagen van dit document. 

 

Vervolgens werd deze unieke verantwoordingsnota op 02/05/2017 op een tweede GBC besproken waarvan het 

verslag onder bijlage 10.10 werd toegevoegd. Op het verslag werden geen bijkomende opmerkingen geformuleerd. 

De punctuele opmerkingen en aandachtspunten werden verwerkt in onderhavige nota.  
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2 SITUERING 

2.1 Macro/Meso 

Het projectgebied situeert zich in het noordwesten van de stad Mechelen, in het zuidoostelijke kwadrant van het op- 

en afrittencomplex van de E19, nr.9 “Mechelen Noord”. Volgende wegen komen samen in dit verkeerscomplex: 

• E19 Antwerpen – Brussel 

• N16 Sint-Niklaas – Mechelen 

• R6 
 

 

Figuur 2: Situering op macro/meso niveau 

 

2.2 Micro 

Het projectgebied, gelegen in de lus van de R6, is onbebouwd en grotendeels bebost. We vinden er een zoutsilo 

terug welke ontsluit via de R6.  
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Figuur 3: Situering op microniveau 

 



 

 

  
 

UNIEKE VERANTWOORDINGSNOTA 

11 

3 PLANNINGSCONTEXT 

Binnen de planningscontext worden enkel de relevante beleidsdocumenten besproken. Na de ruimtelijke 

planningscontext, volgt de verkeerskundige planningscontext. 

 

3.1 Ruimtelijke planningscontext 

3.1.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Het RSV werd opgesteld in 1997 en herzien in 2004 en 2011. 

Mechelen wordt in het RSV geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. Dit omwille van de centrale ligging in de 

Vlaamse stedelijke structuur en de ruimtelijke potentie in de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen. 

Het beleid in de regionaalstedelijke gebieden is gericht op het maximaal benutten van de bestaande en toekomstige 

stedelijke potenties. Ze hebben zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht grote potenties om een belangrijk aandeel 

van de groei inzake woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te 

vangen. 

Dit regionaalstedelijk gebied vormt ook een economisch knooppunt.  

 

Wegencategorisering: 

Het RSV selecteert volgende wegen in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied: 

• A1/ E19 als hoofdweg 

• R6 als primaire weg type II vanaf de aansluiting met het op- en afrittencomplex nr. 9 tot Berlaarbaan 

• N1 vanaf aansluiting nr. 10 tot R12 

 

 

Figuur 4: Categorisering hoofd- en primair wegennet (bron: RSV) 

 

3.1.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen + 
herziening 

Het RSPA werd definitief vastgesteld op 25 januari 2001. De partiële herziening werd definitief vastgesteld op 27 januari 

2011. 

Het RSPA deelt Mechelen in het ruimtelijk concept van de Antwerpse Fragmenten. Het deelgebied ‘Het Mechelse’ 

bevat het regionaalstedelijk gebied Mechelen en zijn omgeving (Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden en Willebroek). Het 

deelgebied wordt gezien als logistiek middelpunt tussen verschillende stedelijke en open ruimte gebieden.  

De doelstellingen voor het deelgebied zijn: 

• Creëren van ruimte voor bijkomende stedelijke functies 

• Beschermen van de natuurlijke structuur 

• Realiseren van stedelijke vernieuwing. 

 

Wegencategorisering 

Het RSPA volgt de bovenlokale selectie van het RSV, aanvullend worden volgende wegen op provinciaal niveau 

geselecteerd: 
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• N1 ten noorden van R6 als secundaire weg type III 

• N14 als secundaire weg type II 

• N15 als secundaire weg type II 

Opgemerkt dient te worden dat de N16 richting Mechelen niet werd geselecteerd binnen het RSV of het PRSA. 

 

   

Figuur 5 : Categorisering der wegen volgens herziening RSPA 

  

3.1.3 Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Mechelen werd definitief vastgesteld op 3 juli 2001. Dit structuurplan heeft 

volgende visie op de verkeers- en vervoersstructuur in de omgeving van het projectgebied: 

• R6 als primaire weg op Vlaams niveau 

• N16 als stedelijke invalsweg 

• N1 en N14 als radiale hoofdstraten 
 

 

Figuur 6: Gewenste verkeers- en vervoersstructuur, GRS Mechelen  
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3.1.4 Gewestplan 

Gewestplannen zijn van kracht voor de gebieden waarvoor nog geen bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk 

uitvoeringsplan (RUP) is opgemaakt. 

Het projectgebied behoort tot het gewestplan “Mechelen” ((6/05/1997). Het gebied binnen de lus van de R6 en de 

onmiddellijke omgeving errond is ingekleurd als bufferzone.  

De voorschriften voor deze zone vervallen echter, door de opmaak van het gewestelijk RUP “Afbakening 

regionaalstedelijk gebied Mechelen” (zie 3.1.5). 

 

 

Figuur 7: Gewestplan (bron: Geoloket Vlaanderen) 

 

3.1.5 Gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied 
Mechelen 

Het gewestelijk RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’ werd definitief vastgesteld door de Vlaamse 

regering op 18 juli 2008. In dit RUP worden 13 gebieden weerhouden voor de verdere afbakening. Het projectgebied 

van deze MOBER behoort tot het deelgebied ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein Mechelen-Noord III en IV’ en wordt 

meer bepaald benoemd als ‘Mechelen-Noord IV’. 
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Figuur 8 : Overzichtskaart deelgebieden gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen 

 

In dit GRUP wordt onder andere een uitbreiding van de economische functies voorgesteld in de lus van de R6. Hiervoor 

is een herbestemming nodig van de huidige bufferzone (volgens het gewestplan). Het gebied wordt bij voorkeur 

ingevuld als gemengd regionaal bedrijventerrein met personeelsextensieve functies. De ontsluiting gebeurt bij voorkeur 

naar de E19 toe, niet naar lokale wegen. 
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Figuur 9 : Uittreksel grafisch plan gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen 

 

Andere ontwikkelingen in de buurt van het projectgebied 

Ten noorden van het projectgebied wordt eveneens een gebied voor gemengd regionaal bedrijventerrein aangeduid: 

Mechelen-Noord III.  

Ten noordoosten is de bouw van een nieuw regionaal ziekenhuis aan de gang. Deze nieuwbouw zal de huidige drie 

campussen combineren in één gebouw.  

 

3.1.6 RUP Gemengd regionaal bedrijventerrein Mechelen-Noord IV 

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’ zal gedeeltelijk 

herbestemd worden. Het betreft met name het herbestemmen van gemengd regionaal bedrijventerrein Mechelen-

Noord IV (in de lus van de R6 ter hoogte van de N16) naar een bestemming die de bouw van een retailpark toelaat.  

Aan de buitenzijde van de lus kan het nodig blijken om in functie van infrastructuur tevens de huidige bufferbestemming 

een andere bestemming te geven/tevens op te nemen in het GRUP. 

Hiertoe werd in eerste instantie het initiatief genomen door Ruimte Vlaanderen en werd in dat kader een Plan-MER 

goedgekeurd in 2015.  In dit plan-MER werden de effecten besproken van een ontwikkeling van zowel Mechelen-Noord 

III als Mechelen-Noord IV. 

In onderling overleg met de stad Mechelen en Ruimte Vlaanderen zal een delegatie verleend worden aan de stad 

Mechelen om verder deze bestemmingswijziging uit te voeren. 

 

3.2 Verkeerskundige planningscontext 

3.2.1 Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 

De lus van de R6 maakt geen deel uit van het bovenlokale fietsroutenetwerk, uitgetekend door de provincie Antwerpen. 

Ook het vervolg van de R6 is niet opgenomen in het netwerk. Langs de waterlopen ten noorden en ten zuiden van het 

projectgebied zijn wel fietsroutes ingetekend. Ten noorden, langs de Vrouwvliet loopt een functionele route, ten zuiden 

langs de Dijle loopt een alternatief functionele route. Beide zijn uitgerust van fietsinfrastructuur volgens het Vademecum 

Fietsvoorzieningen.  

AZ Sint-Maarten 

Mechelen-Noord III 

Mechelen Noord IV 

Woonontwikkeling 
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De missing link tussen beide fietsroutes (langs de R6) is eveneens opgenomen in het bovenlokale fietsroutenetwerk 

en werd recent ingericht.  

 

 
Figuur 10 : Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk provincie Antwerpen  

 

3.2.2 Route Uitzonderlijk Vervoer  

Volgende wegen in de omgeving van het projectgebied zijn aangeduid als route voor uitzonderlijk vervoer: 

• N16 en N16a en N1 (tussen R6 en centrum Mechelen): categorie R2 met draagvermogenklasse tussen 120 

en 180 ton, hoogte meer dan 5 meter 

• R6: categorie R2 met draagvermogenklasse tussen 180 en 240 ton, hoogte meer dan 5 meter 

• Lus R6: categorie R2 met draagvermogenklasse minder dan 44 ton, hoogte meer dan 5 meter 

• N1 (ten noorden van R6): categorie R3 met draagvermogenklasse minder dan 44 ton, hoogte meer dan 5 

meter 

 

  
Figuur 11 : Routes uitzonderlijk vervoer, federale overheid 

 
 

3.2.3 Mobiliteitsplan 

Het mobiliteitsplan van de stad Mechelen werd verbreed en verdiept en werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 

27 januari 2015. In fase 2 worden verschillende thema’s onderzocht en uitgewerkt om in fase 3, het beleidsplan, tot 

een duurzaam beleidsscenario te komen. 

In fase 2 worden een aantal concepten uitgewerkt als eerste aanzet voor het verbeteren van de knoop ‘Mechelen-

Noord’ (ook ‘superknoop’ genaamd). De figuren op de volgende pagina geven de twee voorliggende concepten weer: 

• Een eerste concept gaat grotendeels uit van de bestaande wegstructuur in de corridor E19 – Uilmolenweg 

tussen Mechelen-Zuid en –Noord. Hierbij wordt voorgesteld om de Uilmolenweg verder uit te bouwen als 

westelijke tangent met optimalisatie en beveiliging van kruispunten en wegvakken. 

• In een tweede concept wordt een tangentstructuur voorgesteld binnen de bestaande zate van de E19. Hierbij 

wordt een parallelstructuur gerealiseerd op de bestaande rijbanen van E19 (cf. concept E17 – Sint Niklaas). 

Op deze parallelstructuur takken een aantal op- en afritten aan die de verschillende zones van Mechelen 

ontsluiten. De E19 zelf wordt verplaatst naar de middenzone zonder verdere aansluitingen naar op- en 

afritten.  
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Concept 1 Concept 2 
Figuur 12 : concepten superknoop (bron: mobiliteitsplan Mechelen) 
 

In fase 3, het beleidsplan, wordt het volgende geconcludeerd over de superknoop:  

“De Uilmolenweg wordt een belangrijkere verdeelfunctie toebedeeld zodat het verkeerssysteem ten westen van de 

stad beter functioneert. Het upgraden van de knoop Mechelen Noord tot ‘superknoop’ is noodzakelijk om tot een 

functionerend geheel te komen (toegang tot het hoofdwegennet, vervullen rol R6 en N16, ontsluiting bedrijvenzone 

Mechelen-Noord, upgraden Uilmolenweg tot stedelijke verdeelweg of via parallelstructuur langs E19).” 

 

Relevante acties voor het retailpark die opgenomen worden in het mobiliteitsplan zijn: 

 

“Snelbus 508 en buslijn 6 en 9 krijgen haltes op de N16 ter hoogte van de Holmlei en de Elektriciteitsstraat. Ter hoogte 

van de Holmlei wordt een fiets en voetgangerstunnel voorzien die aansluiting geeft op de bushalte. Via de fiets- en 

voetgangerstunnel wordt ook het toekomstige retailpark en landschapspark langs de Dijle bereikt. De 

overgedimensioneerde pleinruimte voor het buurthuis Albatros wordt geïntegreerd in een transparante fiets- en 

voetgangerstunnel onder de N16.” 

 

“De site van de retail biedt de mogelijkheid om in een parkeergebouw een P+R uit te bouwen. Via een nieuwe 

pendeldienst of hoogwaardige openbaar vervoersverbinding zou  de P+R aan het retailpark en de stad verbonden 

kunnen worden.” 

 

“Het complex N16-R6-E19 wordt vereenvoudigd en compacter aangesloten. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de 

realisatie van de geplande bedrijvigheid en retail. Doordat de lus van de R6 wegvalt, wordt het te ontwikkelen gebied 

geen geïsoleerd eiland maar sluit het beter aan bij de bebouwde kern van de Oude Antwerpsebaan. Er zou dan een 

knip voorzien kunnen worden voor het gemotoriseerd verkeer in de Oude Antwerpsebaan ter hoogte van de 

slachthuissite om toekomstig sluipverkeer tegen te gaan. “ 
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3.2.4 Plan-MER  

Het plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen-Noord III en IV’ werd opgemaakt door Antea in 

opdracht van Ruimte Vlaanderen en goedgekeurd op 26 juni 2015. 

De resultaten van de plan-MER worden onder het hoofdstuk mobiliteitseffecten en oplossingsvoorstellen toegelicht. 

 

3.3 Milieu 

3.3.1 Water gevoeligheidskaart 

In de nabijheid van het projectgebied vinden we de Dijle terug.  Het projectgebied situeert zich hierdoor in mogelijk 

overstromingsgevoelig gebied.  Het uiterst oostelijke deel van het projectgebied betreft effectief overstromingsgevoelig 

gebied. 

 

Figuur 13: Watergevoeligheidskaart (www.geoloket.provincieantwerpen.be) 
 

 

3.3.2 Vogel- en habitatrichtlijngebied 

Het projectgebied situeert zich niet in of nabij vogel- en of habitatrichtlijngebieden. 

http://www.geoloket.provincieantwerpen.be/
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Figuur 14: Vogel- en habitatrichtlijngebieden (www.geoloket.provincieantwerpen.be) 

 

3.3.3 VEN-gebieden (Vlaams Ecologisch Netwerk) 

Het projectgebied vormt geen onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk. 

 

Figuur 15: VEN-IVON (www.geoloket.provincieantwerpen.be) 
 

 

http://www.geoloket.provincieantwerpen.be/
http://www.geoloket.provincieantwerpen.be/
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3.3.4 Biologische waarderingskaart 

In de nabijheid van het projectgebied vinden we biologisch waardevolle gebieden terug. 

 

 

Figuur 16: Biologische waarderingskaart (www.geoloket.provincieantwerpen.be) 

http://www.geoloket.provincieantwerpen.be/
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4 RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

4.1 Huidige verkeersintensiteiten 

In het plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen-Noord III en IV’ kunnen we de huidige 

verkeersintensiteiten terugvinden voor de N16 en R6 nabij de projectsite.  Deze verkeersintensiteiten werden 

gedestilleerd uit het provinciaal verkeersmodel Antwerpen BAU 2020 versie 3.6.1: referentiejaar 2009. 

Navolgende figuur geeft deze intensiteiten weer: 

 

Figuur 17 ; Huidige verkeersintensiteiten (bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV’) 

 

4.2 Gemotoriseerd verkeer 

Het project is vlak naast het op- en afrittencomplex van de E19, Mechelen-Noord gelegen. De twee belangrijkste wegen 

die het gebied ontsluiten zijn de N16 en de lus van de R6. 

 

4.2.1 N16 

De N16 is een belangrijke invalsweg naar het centrum van Mechelen. De weg is opgebouwd volgens een 2X2-profiel 

met gesloten middenberm.  

 

 

Foto 1: N16 voor aftakking van de R6 
 

4.2.2 Lus R6 

Voorbij het op- en afrittencomplex takt vanaf de N16 de R6 af. Deze weg maakt een lus en kruist vervolgens de N16 

ongelijkvloers om zijn weg verder te zetten richting Sint-Katelijne-Waver. De weg kent twee rijstroken die beide naar 

noordelijke richting leiden. 
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Foto 2 : Lus R6 

 

4.3 Fietsverkeer 

In de huidige toestand zijn er geen fiets- of voetpaden langs de N16 of R6. Een fietsroute langs de Dijle maakt het wel 

mogelijk dat de site bereikbaar is met de fiets. 

in 2012-2013 werd er een fietsverbinding gerealiseerd parallel aan de R6 (tussen de Oude Antwerpsebaan en de 

fietsroute langs de Dijle) als missing link tussen de fietsroute langs de Dijle en de fietsroute langs de Vrouwvliet, dit 

zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid van het projectgebied. Dezeverbinding is opgenomen in het bovenlokaal 

functioneel fietsroutenetwerk. 

 

 

 

 

Figuur 18 : Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, geoloket provincie Antwerpen   

 

 

4.4 Openbaar vervoer 

4.4.1 NMBS 

Het dichtstbijzijnde treinstation van de NMBS is op ongeveer 2,8 kilometer van het projectgebied gelegen: het station 

van Mechelen-Nekkerspoel. Het station van Mechelen is gelegen op ongeveer 3,5 km van het projectgebied.  



 

 

  
 

UNIEKE VERANTWOORDINGSNOTA 

23 

 

4.4.2 Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 

Er rijdt geen busvervoer van De Lijn naar de projectsite. De N16 wordt bediend door drie buslijnen: 

 

Lijn Frequentie dal Frequentie piek 

Lijn 6 stadsbus Mechelen: Station – 

industrie noord – Tivoli - Station 

Rijdt enkel tussen 5 uur en 13 uur 

en tussen 21 en 22 uur 

3 per uur 

Lijn 9 stadsbus Mehelen: Station – 

Tivoli – industrie noord - Station 

Rijdt enkel om 5:51 uur en tussen 

11 uur en 22 uur 

2 per uur 

Lijn 508 sneldienst: Schelle – 

Aartselaar – Rumst – Mechelen 

Rijdt enkel op piekuren 2 per uur 

Tabel 1 :Overzicht lijnvoering en frequentie, De Lijn 

 

De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ongeveer 1,8 kilometer van het projectgebied.  

 

 

Figuur 19 ; Netplan Mechelen – Sint-Katelijne-Waver – Bonheiden, De Lijn 
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5 MOBILITEITSEFFECTEN 

5.1 Plan-MER 

Het plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen-Noord III en IV’ onderzocht de effecten van de 

ontwikkeling van Mechelen-Noord III en IV. 

 

5.1.1 Onderzochte kruispunten 

Volgende kruispunten werden hierbij onderzocht: 

1. Kruispunt N16 X Baroniestraat 

2. Kruispunt N16 X Battlesesteenweg 

3. Kruispunt N16 X op- en afrit E19 X Blarenberglaan 

4. Kruispunt N16 X op- en afrit E19 

5. Kruispunt N16 X R6 

6. Kruispunt N16 X nieuwe parallelweg 

7. Kruispunt N16 X N1 

8. Kruispunt R6 X N1 (8a zuid, 8b noord) 

 

 
Figuur 20 : Overzicht kruispunten (bron: figuur 6-9 plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en 
IV’) 

 

5.1.2 Referentiesituatie 2020 

In toekomstscenario BAU 2020 van het Provinciaal Verkeersmodel zijn zone III en IV ingevuld als gemengd regionaal 

bedrijventerrein.  De kencijfers uit het model BAU 2020 werden aangepast naar de effectieve verkeersgeneratie van 

het geplande project.  

 

Navolgende figuur geeft de referentiesituatie 2020 weer volgens het verkeersmodel: 
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Figuur 21 : Avondspitsuur referentiesituatie 2020 (bron: figuur 6-8 plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen 
Mechelen Noord III en IV’) 

 

5.1.3 Verzadingsgraden kruispunten 

Op basis van de referentiesituatie 2020 kan per kruispunt de verzadigingsgraad worden bepaald (excl. ontwikkeling 

Mechelen-Noord III en IV). 

We kunnen vaststellen dat een aantal kruispunten een hoge verzadigingsgraad kennen en het kruispunt N1/N16 een 

oververzadiging. 

 

 
Figuur 22 : Overzicht I/C kruispunten (bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV’) 
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5.1.4 Onderzochte programma’s 

De verkeersgeneratie van verschillende programmavarianten voor de projectgebieden Mechelen-Noord III en IV werd 

berekend.  Navolgende figuur geeft de verschillende programmavarianten weer. 

 

 
Figuur 23 :Programmavarianten (bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV’) 

 

5.1.5 Verkeersgeneratie 

Navolgende figuur geeft de verkeersgeneratie per programmavariant weer: 

 
Figuur 24 : Verkeersgeneratie projectgebieden(bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III 

en IV’) 

 

5.1.6 Ontsluitingsvarianten gemotoriseerd verkeer 

5.1.6.1 Ontsluitingsvariant 0 (basisalternatief)  

In ontsluitingsvariant 0 worden Zone III en IV elk apart rechtsreeks op de bestaande R6 aangesloten, zonder (grote) 

infrastructurele aanpassingen aan de ontsluitende weginfrastructuur.  

Dit wil zeggen dat al het inkomend verkeer zal inrijden via de N16, waarbij verkeer komende vanaf het centrum van 

Mechelen eerst tot aan het kruispunt met de Blarenberglaan moet rijden en daar 180° keren. Al het uitrijdend verkeer 

zal via het kruispunt R6 x N1 Antwerpsesteenweg verlopen. 
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Figuur 25 : Ontsluitingsvariant 0 (bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV’) 

 

5.1.6.2 Ontsluitingsvariant 1 (R6 gedeeltelijk dubbelrichting)  

In ontsluitingsvariant 1 worden zone III en IV direct aangesloten op de R6. De R6 wordt vanaf de in/uitrit van zone III 

dubbelrichting gemaakt en aangesloten op een volwaardig kruispunt op de N16. Hierbij zal al het inkomend verkeer 

via de N16 het projectgebied benaderen, waarbij verkeer vanuit het centrum van Mechelen direct de R6 op kan. Het 

uitgaand verkeer zal grotendeels via de N16 het projectgebied verlaten. Enkel het verkeer richting N1 

Antwerpsesteenweg (noord) en de R6 zal de R6-lus gebruiken om het projectgebied te verlaten. 

 

 

Figuur 26 : Ontsluitingsvariant 1 (bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV’) 
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5.1.6.3 Ontsluitingsvariant 2 (bedieningsweg)  

In ontsluitingsvariant 2 worden zowel zone III als zone IV ontsloten via een nieuw aan te leggen gezamenlijke 

(dubbelrichtings-) bedieningsweg die parallel loopt met de R6 en aansluit op de N16. Hierbij zal al het in- en uitgaand 

verkeer via een nieuw in te richten kruispunt op de N16 verlopen. 

 

 

Figuur 27 : Ontsluitingsvariant 2 (bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV’) 

 

5.1.6.4 Ontsluitingsvariant 3 (combinatie van variant 0 met variant 1) 

Ontsluitingsvariant 3 betreft een combinatie van variant 0 en variant 1, hierbij wordt Mechelen-Noord IV ontsloten via 

het gedeeltelijk dubbelrichting maken van de R6.  Mechelen-Noord III wordt via een rechtsin-rechtsuit aangesloten op 

de R6. 

 

 

Figuur 28 : Ontsluitingsvariant 3 (bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV’) 
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5.1.6.5 Ontsluitingsvariant 4 (combinatie variant 0 en variant 2) 

Ontsluitingsvariant 4 betreft een combinatie van variant 0 en variant 2, hierbij wordt Mechelen-Noord IV ontsloten via 

de nieuwe weg parallel aan de R6 (met dubbelrichtingsverkeer).  Mechelen-Noord III wordt via een rechtsin-rechtsuit 

aangesloten op de R6. 

 

 

Figuur 29 : Ontsluitingsvariant 4 (bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV’) 

 

5.1.6.6 Verzadigingsgraden kruispunten 

Op basis van de voorgaande uitgangspunten werden de verzadigingsgraden van de onderzochte kruispunten 

berekend, dit per onderzocht programma en ontsluitingsvariant.   

Navolgende figuur geeft deze verzadigingsgraden weer:  
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Figuur 30 : Verzadigingsgraden kruispunten (bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III en 
IV’)  

 

5.1.6.7 Voorkeursvariant gemotoriseerd verkeer 

Het meest gunstige ontsluitingsconcept is variant 2: ontsluiting via een nieuw aan te leggen (dubbelrichtings-) 

bedieningsweg die parallel loopt met de R6 en aansluit op de N16. Hierbij zal al het in- en uitgaand verkeer via een 

nieuw in te richten kruispunt op de N16 verlopen. 

Deze variant wordt als basis gebruikt voor de verdere onderzoeken in deze unieke verantwoordingsnota.   

 

5.1.6.8 Conclusies plan-MER 

Volgende conclusies werden geformuleerd in het plan-MER: 

• Inzake ontsluiting:  

Meest gunstige ontsluitingsconcept (variant 2) dient verankerd te worden in het GRUP. 

• Inzake ruimtelijk programma:  

Het toelaatbaar programma in het GRUP dient dusdanig gereduceerd te worden zodat op geen enkel kruispunt de 

saturatie met meer dan 5% toeneemt 

 

Als optimalisatiemaatregelen bij ontsluitingsvariant 2 worden in de plan-MER volgende varianten voorgesteld: 

• Via ongelijkgrondse aansluiting de nieuwe parallelweg aansluiten op de R6 

• Een bypass voorzien tussen N16 en R6 
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Figuur 31 : Optimalisaties ontsluitingsvariant 2 (bron: plan-MER ‘Gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen Noord III 
en IV’) 

 

5.1.7 Ontsluitingsvarianten fietsverkeer 

Er bestaan 2 belangrijke relaties in het fietsroutenetwerk van en naar het retailpark: 

- De woonwijk aan de noordoostzijde van de N16 

- Stad Mechelen via het fietspad langs de Dijle 

De onderzochte varianten rond fietsontsluiting zijn hierop gebaseerd. Zo wordt er enerzijds onderzocht om de N16 te 

kruisen ter hoogte van het nieuwe kruispunt en ter hoogte van het fietspad Vrouwvliet en wordt er anderzijds gezocht 

naar de meest optimale ontsluiting van het retailpark naar het fietspad langs de Dijle.  

De bestaande fietsroutes, opgenomen in het mobiliteitsplan van de stad Mechelen, verlopen via het Dijlepad naar de 

stad Mechelen en via de Vrouwvliet en Oude Antwerpsebaan (met ongelijkvloerse kruisingen van de N16, op- en 

afritten E19 en R6) naar de woonwijk ten noordoosten van de N16. 

 

Figuur 32: Uitsnede visie fietsroutes, mobiliteitsplan Mechelen 
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5.1.7.1 Ontsluitingsvariant 1: Fietsontsluiting richting N16 en woonwijk 

 

Ongelijkvloerse kruisingen 

Er wordt een rechtstreeks fietsverbinding gecreëerd vanaf de site van het retailpark tot aan de 

woonwijk ten noordoosten van de N16. Gezien de hoge intensiteiten van het gemotoriseerde 

verkeer op de N16 en de lus van de R6 wordt onderzocht of kruisen met fietstunnels mogelijk 

zijn. 

De ruimte tussen de kruisingen is echter te beperkt om aanvaardbare fietshellingen te kunnen 

creëren. Bovendien zijn dure keerwanden nodig.  Er is bovendien een bestaand alternatief 

beschikbaar met beperkte omrijfactor via het fietspad Vrouwvliet. 

Voordelen: 

- Nieuwe verbinding naar woonwijk 

- Veiliger 

Nadelen:  

- Dure constructie 

- Te weinig ruimte om aanvaardbare 

fietshelling te creëren 

- Keerwanden zijn nodig om tunnel te 

maken 

- Creëert sociaal onveilig gevoel door 

lengte van de tunnel 

- Geen bestaande fietsverbindingen, geen 

wens tot fietsverbinding in 

mobiliteitsplan 

- Fietsontsluiting op N16 niet mogelijk 

want geen fietspaden langs N16 

Gelijkvloerse kruisingen 

Omdat fietstunnels met aanvaardbare hellingspercentages moeilijk te creëren zijn, wordt een 

variant onderzocht met gelijkvloerse kruisingen om vanaf de site rechtstreeks naar de woonwijk 

te fietsen.  

Dit zorgt echter voor extra conflictpunten op een route die niet in het mobiliteitsplan staat 

aangeduid in de visie op fietsverkeer.  

Voordelen: 

- Minder duur 

Nadelen: 
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- Nieuwe verbinding naar woonwijk 

- Sociaal veiliger 

- Geen bestaande fietsverbindingen, geen 

wens tot fietsverbinding in 

mobiliteitsplan 

- Fietsontsluiting op N16 niet mogelijk 

want geen fietspaden langs N16 

- Onveiliger, extra conflictpunten worden 

gecreëerd (kunnen tot minimum herleid 

worden in lichtenregeling) 

- Gelijkvloers kruisen is enkel mogelijk 

voor voetgangers van en naar bushaltes 

en om de link te leggen tussen de 

woonwijk en retailpark 

Met fiets aan de hand kunnen 

gelijkvloerse oversteken wel (indien 

beveiligd in de lichtenregeling) 

 

5.1.7.2 Ontsluitingsvariant 2: Optimaal gebruik bestaande infrastructuur en bestaande 
routering - afzonderlijk fietspad vanaf Dijle naar retailpark 

Vanaf de site wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien dat via de nieuwe brug over de R6 wordt 

geleid om vervolgens aan te sluiten op het jaagpad langs de Dijle.  Een maximale 

hellingspercentage van 4% wordt hierbij vooropgesteld. De bestaande fietsroute vanaf het jaagpad 

naar Vrouwvliet blijft behouden. 

Het fietspad wordt verknoopt met het jaagpad langs de Dijle. Fietsers kunnen via dit jaagpad naar 

de bestaande fietsroute naar Vrouwvliet fietsen en zo richting de woonwijk.  

 

Voordelen: 

- Aansluiting op bestaande fietsroutes naar 

Dijle en stad Mechelen en naar woonwijk 

via Vrouwvliet 

- Technisch haalbaar mits talud en 

hellingen max 4% 

- Aansluiting op jaagpad langs Dijle 

mogelijk 

- Comfortabele bochtstralen mogelijk 

Nadelen: 

- Dure constructie 

- Nieuwe fietsinfrastructuur naast 

bestaande fietsinfrastructuur 

- Ruimtebeslag door taluds 

- Weinig herkenbare fietsroute, naast 

bestaande route en onafhankelijk van 

route autoverkeer 
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5.1.7.3 Ontsluitingsvariant 3: Optimaal gebruik bestaande infrastructuur en bestaande 
routering - binnenbocht lus R6 en aansluiting op bestaande route tussen 
jaagpad en Vrouwvliet 

Vanaf de site wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien dat dezelfde route volgt als deze voor 

het autoverkeer. Fietsers rijden vanaf de site over de R6 en volgen de binnenbocht van de lus op 

de brug voor gemotoriseerd verkeer om weer naast de R6 onder de brug door te rijden. Na de 

lus zoekt het fietspad aansluiting met het bestaande fietspad tussen het jaagpad aan de Dijle en 

Vrouwvliet. Zo wordt het fietspad verknoopt met de fietsroutes langs de Dijle naar de stad 

Mechelen en via het fietspad Vrouwvliet naar de woonwijk.  

 

Voordelen: 

- Optimale aansluiting op bestaande 

fietsroutes naar Vrouwvliet en naar het 

jaagpad langs de Dijle 

- Optimaal gebruik bestaande 

infrastructuur, geen versnippering van 

open ruimte 

- Minder dure oplossing 

- Technisch haalbaar met 

hellingspercentages lager dan 4% 

- Comfortabele bochtstralen mogelijk 

- Herkenbare route, naast routering voor 

gemotoriseerd verkeer 

- Herkenbare route, gemakkelijk te 

bereiken via bestaande fietsroutes 

- Door gebruik binnenbocht van de 

brugconstructie geen kruising met 

autoverkeer van en naar site 

Nadelen : 

- Geen nieuwe aansluiting naar woonwijk 

onder/over N16 

- “mengen” van toeristische en functionele 

fietsers op zelfde fietspad 
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5.1.7.4 Ontsluitingsvariant 4: bijkomende fietsontsluiting  

De derde ontsluitingsvariant is een uitbreiding van variant 3, met name een dubbele 

fietsontsluiting oost en west. 

Westelijke fietsontsluiting (zie variant 3): 

Vanaf de site wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien dat dezelfde route volgt als deze voor het 

autoverkeer. Fietsers rijden vanaf de site over de nieuwe brug over de R6 en volgen de binnenbocht 

van de lus voor gemotoriseerd verkeer om weer naast de R6 onder de brug door te rijden. Na de lus 

zoekt het fietspad aansluiting met het bestaande fietspad tussen het jaagpad aan de Dijle en 

Vrouwvliet. Zo wordt het fietspad verknoopt met de fietsroutes langs de Dijle naar de stad Mechelen 

en via het fietspad Vrouwvliet naar de woonwijk. 

Oostelijke fietsontsluiting:  

De uitbreiding van variant 3 omvat de toevoeging van een bijkomende oostelijke ontsluiting  langs  

de Eandissite naar het jaagpad langs de Dijle.  Deze bijkomende fietsontsluiting verkort de 

fietsafstand tot het stadscentrum. 

Er worden twee subvarianten voorzien om de fietskruising van de R6 en de nieuwe parallelweg te 

realiseren.  De eerste subvariant omvat een gelijkgrondse kruising van het fietspad met de 

parallelweg.  

De tweede subvariant omvat een ongelijkgrondse kruising van het fietspad met de parallelweg. In 

beide subvarianten wordt de R6 gekruist door het fietspad met een fietstunnel.  

 

 

Oostelijk fietsontsluiting >> subvariant 1: gelijkgrondse kruising parallelweg 

In een eerste subvariant wordt de R6 gekruist met een fietstunnel en worden de bypass naar de 

parallelweg en de paralleweg gelijkvloers gekruist door fietsers. Ter hoogte van deze kruisingen 

worden minder grote hoeveelheden gemotoriseerd verkeer verwacht en wordt ook een lagere 

snelheid van het gemotoriseerd verwacht. 

De fietsers kunnen volledig conflictvrij binnen fase 1 van de lichtenregeling (doorstroming op N16) 

de gelijkgrondse kruising met de parallelweg maken. De gelijkvloerse oversteek van de bypass 

(rechtsafslagstrook vanaf N16 naar retailpark) wordt geaccentueerd met een verkeersplateau. 

De kruising met de lus van de R6 gebeurt met een fietstunnel. Op de R6 vinden we grotere 

hoeveelheden verkeer terug met hogere snelheden. Het conflict dat hier kan ontstaan wordt 

vermeden door de fietstunnel.  

Doordat de kruising met de lus van de R6 zeer kort naast de kruising met de bypass naar de 

parallelweg ligt, wordt een extra lus gecreëerd voor fietsers om tegen een aanvaardbare 

hellingsgraad de tunnel te kunnen in rijden. Deze lus kan eveneens gebruikt worden door personen 
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met een fysieke beperking om vanaf de gelijkvloerse voetgangersoversteek over de bypass naar de 

tunnel te gaan.  

Voetgangers komende van de bushalte op het kruispunt met de N16 kunnen via een 

trappenconstructie de fietstunnel onder de R6 bereiken.  

Na overleg met de stad Mechelen kwam een eventuele aansluiting op een wensfietsroute langs de 

N16 aan bod die met dit scenario in de toekomst eveneens verwezenlijkt kan worden als alternatieve 

fietsverbinding naar de stad Mechelen. 

Voordelen: 

- Dubbele fietsontsluiting 

- Optimale aansluiting op bestaande 

fietsroutes naar Vrouwvliet en naar het 

jaagpad langs de Dijle 

- Optimaal gebruik bestaande infrastructuur, 

geen versnippering van open ruimte 

- Technisch haalbaar met 

hellingspercentages fietspad binnenbocht 

lager dan 4% 

- Comfortabele bochtstralen mogelijk 

- Herkenbare route, naast routering voor 

gemotoriseerd verkeer 

- Herkenbare route, gemakkelijk te bereiken 

via bestaande fietsroutes 

- Aansluiting wensfietsroute langs N16 

- Aansluiting Eandissite 

- Minder dure oplossing doordat er slechts 1 

fietstunnel gemaakt wordt 

- Belangrijkste conflict wordt vermeden (lus 

R6) 

Nadelen: 

- Geen nieuwe aansluiting naar woonwijk 

onder/over N16 

- “mengen” van toeristische en functionele 

fietsers op zelfde fietspad 

Oostelijk fietsontsluiting >> subvariant 2: ongelijkvloerse kruising parallelweg 

In een tweede subvariant wordt onderzocht of het mogelijk is alle potentiële conflicten te vermijden 

en elke kruising van gemotoriseerd en fietsverkeer ongelijkvloers te laten verlopen. 

Er worden twee fietstunnels gemaakt: 

- Onder lus R6 

- Onder parallelweg 

De lus tussen de gelijkvloerse voetgangersoversteek over de bypass naar de parallelweg en de 

tunnel onder de R6 blijft nodig om het mogelijk te maken voor personen met een fysieke beperking 

om de tunnel onder de R6 te nemen.  

Voordelen: 

- Dubbele fietsontsluiting 

- Optimale aansluiting op bestaande 

fietsroutes naar Vrouwvliet en naar het 

jaagpad langs de Dijle 

- Optimaal gebruik bestaande infrastructuur, 

geen versnippering van open ruimte 

Nadelen: 

- Dure oplossing (fietstunnels met 

keermuren) 

- Geen nieuwe aansluiting naar woonwijk 

onder/over N16 

- “mengen” van toeristische en functionele 

fietsers op zelfde fietspad  
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- Technisch haalbaar met 

hellingspercentages fietspad binnenbocht 

lager dan 4% 

- Comfortabele bochtstralen mogelijk 

- Herkenbare route, naast routering voor 

gemotoriseerd verkeer 

- Herkenbare route, gemakkelijk te bereiken 

via bestaande fietsroutes 

- Aansluiting wensfietsroute langs N16 

- Aansluiting Eandissite 

- Geen conflicten tussen gemotoriseerd 

verkeer en fietsers 

- Lus voor personen met beperking blijft 

noodzakelijk en zal niet gebruikt worden 

door fietsers (dubbele investering) 

- Door de verkeerslichtenregeling worden 

de fietsers reeds conflictvrij over het 

kruispunt geleid (dubbele investering)  

- Aaneenschakeling van tunnels met 

verlaagd fietspad creëert een sociaal 

onveilig gevoel door lengte van de totale 

infrastructuur.  

 

Voorkeursoplossing subvariant:  

subvariant 1 geniet de voorkeur om verder uit te werken naar (voor)ontwerp toe. Subvariant 2 biedt 

weinig of geen bijkomend verkeersveiligheidsvoordeel of toegankelijkheidsvoordeel op variant 1. 

Het conflict met de grote hoeveelheid verkeer op de R6 dat tegen hogere snelheid rijdt, wordt 

vermeden en de maximale hellingsgraden voor fietspaden wordt gerespecteerd.  

De beschikbare middelen kunnen bijgevolg efficiënter ingezet worden, zonder te moeten inboeten 

op verkeersveiligheid of toegankelijkheid, indien variant 1 wordt uitgevoerd.  

 

 

5.1.7.5 Voorkeursscenario fietsverkeer 

De voorkeur gaat uit naar onsluitingsvariant 4 – subvariant 1. Deze variant zorgt voor een optimale 

ontsluiting van de projectsite door een dubbele fietsontsluiting te voorzien, zowel langs de oostzijde als 

langs de westzijde van het retailpark.  

Bovendien voldoet deze variant aan alle eisen inzake veiligheid en comfort voor fietsers en voetgangers 

om het terrein te bereiken en om aan te sluiten op bestaande en toekomstige fietsroutes.  

 

5.1.8 Ontsluitingsvarianten openbaar vervoer 

De ontsluitingsscenario’s voor het openbaar vervoer zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten: 

- De bussen van De Lijn dienen te halteren in haltehavens omdat:  

o De toegelaten snelheid op de N16 hoger is dan 50 km/uur 

o De intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer op de N16 hoog zijn 

- Onbeveiligde gelijkvloerse oversteken voor voetgangers worden niet toegelaten op primaire wegen 

5.1.8.1 Scenario 1: halteren aan VRI 

De N16 vormt een route voor openbaar vervoer. Er wordt een nieuwe halte gecreëerd langs de N16, ter hoogte van 

het nieuwe kruispunt naar de site van het retailpark. Het kruispunt wordt vormgegeven met VRI wat de mogelijkheid 

biedt tot beïnvloeding van de lichten door het busverkeer. Overstekende voetgangers kunnen bovendien gebruikmaken 

van de lichtenregeling om de N16 beveiligd over te steken.  

Er worden twee concepten uitgewerkt: positioneren van de haltes op een geschrankte manier voor en achter het 

kruispunt of het positioneren van beide haltes aan de zijde van de stad.  
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 A – geschrankte haltes 

 

voordelen nadelen 

o Beïnvloeding VRI in de beide richtingen 
mogelijk 

o beveiligde oversteek via VRI (2x) mogelijk 
o bediening van een deel van de wijk 
o OV-netwerk blijft op de N16 
o Eenvoudig leesbaar voor voetgangers, 

eenvoudige route om site te bereiken 

 

o haltehaven en verkeer voor de uitvoegstrook 
interfereren 

o R6 dient ongelijkvloers gekruist te worden – 
hoge kosten 

o haltehavens vergt het uitbreiden van het talud  
o oversteektijd voor voetgangers vermindert de 

capaciteit van het kruispunt 

 B – alle haltes zijde Mechelen 

voordelen nadelen 

o Beïnvloeding VRI in de richting Mechelen 
mogelijk 

o beveiligde oversteek via VRI (2x) mogelijk 
o bediening van een deel van de wijk 
o OV-netwerk blijft op de N16 (netwerk en 

reistijd) 
o Eenvoudig leesbaar voor voetgangers, 

eenvoudige route om site te bereiken 

 

o beïnvloeding in richting Willebroek niet 
mogelijk 

o R6 dient ongelijkvloers gekruist te worden – 
hoge kosten 

o haltehavens vergt het uitbreiden van het talud  
o oversteektijd voor voetgangers vermindert de 

capaciteit van het kruispunt 

 

5.1.8.2 Scenario 2: halteren op N16 t.h.v. retailpark 

In een tweede scenario wordt opnieuw de N16 gebruikt als openbaar vervoerslijn en wordt een extra halte gecreëerd 

ter hoogte van het retailpark. Dit heeft het voordeel dat de busgebruikers onmiddellijk aan de site de bus kunnen 
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op/afstappen. Er dient wel een voetgangerstunnel onder de N16 gecreëerd te worden. de 2X2 gelijkvloers kruisen 

zonder beveiliging is geen optie. 

 

voordelen nadelen 

o directe bediening van retailpark 
o bediening van een deel van de wijk 
o OV-netwerk blijft op de N16 (netwerk 

en reistijd) 

o haltehavens en verkeer voor de 
uitvoegstroken in beide richtingen 
interfereren 

o N16 dient ongelijkvloers gekruist te worden 
(2x2, intensiteiten en snelheid)- hoge 
kosten 

o Moeilijk leesbaar netwerk voor voetgangers 
o indien gelijkvloerse kruising is afstand tot 

de VRI (te) ver en dient daarbij de R6 
ongelijkvloers gekruist te worden (zie 
scenario 1) 

o haltehavens vergt het uitbreiden van het 
talud 

 

5.1.8.3 Scenario 3: bediening retailpark 

Een derde scenario kiest optimaal voor een modal shift richting het OV-gebruik. De lijnvoering wordt 

aangepast waardoor de bussen de N16 verlaten en de site oprijden om daar te halteren. Dit resulteert in 

een minimale wandelafstand voor voetgangers en geen nieuwe conflicten op de N16.  

De Lijn dient wel de dienstregeling aan te passen want zorg voor meer reistijd. Ontsluiting van de woonwijk 

ten noordoosten van de N16 met deze bushalte vergt een voetgangerstunnel onder de N16 naar de 

bushalte.  
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voordelen nadelen 

o optimale bediening van retailpark (modal 
shift) 

o mogelijkheid om Mechelen Noord III te 
bedienen 

o eenvoudige looplijnen voor voetgangers 

o OV netwerk aanpassen, reistijd, 
enkelvoudige bediening 

o indien een deel van de wijk dient 
ontsloten te worden zal de N16 
ongelijkvloers moeten gekruist worden 
(hoge kosten) 
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5.1.8.4 Scenario 4: geen bediening openbaar vervoer 

Een vierde scenario kan ervoor kiezen geen openbaar vervoer te voorzien naar de site. Er dient geen 

bushalte gecreëerd te worden, geen extra lijnvoering voorzien te worden en geen oversteekplaatsen 

vormgegeven te worden. 

De nieuwe attractiepool is in dit geval niet ontsloten voor openbaar vervoer wat een gemiste kans is voor 

het creëren van een modal shift.  

 

voordelen nadelen 

o geen bijkomende kosten 
o vrijheid in ontwikkeling netwerk 

o gemiste kans ontsluiting attractiepool 
(modal shift) 

 

5.1.8.5 Voorkeursscenario openbaar vervoer 

De voorkeur gaat uit naar scenario 1: halteren aan de VRI, met geschrankte haltes. Het openbaarvervoersnetwerk blijft 

zo via de gewestweg lopen. Bussen dienen niet om te rijden en kunnen wel het retailpark bedienen. Bovendien biedt 

de nabijheid van de VRI het voordeel tot het conflictvrij regelen van de voetgangersoversteek. Het voorzien van 

geschrankte haltes biedt als belangrijkste voordeel dat er busbeïnvloeding mogelijk is in beide richtingen. 
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5.2 Verfijningen na plan-MER 

5.2.1 Bypass 

Om de stijging van de verzadigingsgraad van een aantal kruispunten te beperken werd onderzoek uitgevoerd naar een 

eventuele bypass tussen de N16 en de R6 (= optimalisatiemaatregel uit plan-MER).  Deze maatregel biedt volgende 

voordelen: 

• De bypass biedt de mogelijkheid om verkeer vanuit Mechelen-Noord III en IV en vanuit de richting van het 

stadscentrum van Mechelen naar de R6 te leiden. 

• De bypass zal aldus de N1 sterk ontlasten. 

• De bypass is perfect inpasbaar: 

• Er is voldoende lengte beschikbaar om de bypass te realiseren; 

• De bypass vrijwaart het voetbalterrein; 

• De bypass blijft op voldoende afstand van de hoogspanningsmast (ca. 15m)  

• De bypass kan gerealiseerd worden op eigendom van AWV. 

 

 

Figuur 33 : Bypass N16/R6 

 

5.2.2 Bijkomende afslagstrook nieuwe VRI N16/parallelweg 

In functie van een verhoogde capaciteit en een verbeterde leesbaarheid van het kruispunt wordt een bijkomende 

afslagstrook voorzien aan de nieuwe VRI ter hoogte van de aansluiting van de parallelweg met de N16.  Deze maatregel 

levert volgende voordelen: 

• De praktische capaciteit van het kruispunt kan door deze maatregel verhoogd worden van 4500 PAE (plan-MER) 

naar 4800 PAE 

• Verkeer vanaf de parallelweg kan ter hoogte van de VRI een voorselectie maken: richting N16 en E19 Brussel 

(linkse linksafslagstrook) of richting E19 Antwerpen  (rechtse linksafslagstrook) of richting stad Mechelen 

(rechtsafslagstrook). 
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Figuur 34 : Bijkomende afslagstrook nieuwe VRI N16/parallelweg 
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5.2.3 Routekeuze en toedeling van het verkeer 

De plan-MER gaat ervan uit dat 29% van alle toekomende en vertrekkende verkeer vanaf en naar de projectgebieden 

via de N1 en de Elektriciteitstraat zal verlopen.  Uitgaande van het principe om verkeer maximaal te sturen naar wegen 

van de hoogste categorie en met de minste weerstand is het aangewezen om alle verkeer maximaal via de R6 te 

sturen in plaats van via N1 en Elektriciteitstraat. 

 

5.2.3.1 Variant 1: toedeling met bypass 

In variant 1 wordt uitgegaan van de uitvoering van bypass tussen N16 en R6 

  

Figuur 35 : Correctie m.b.t. routekeuze en toedeling van het verkeer 

 

5.2.3.2 Variant 2: toedeling zonder bypass 

In variant 2 wordt uitgegaan van toedeling zonder de aanleg van een bypass tussen N16 en R6. 

  

Figuur 36: Correctie m.b.t. routekeuze en toedeling van het verkeer 

 

5.2.4 Kruispunt 3: N16 x op- en afrit E19 x Blarenberglaan (west) 

In het plan-MER werd de bijkomende verkeersattractie vanaf de E19 als extra belasting op het kruispunt 3 

doorgerekend.  Maar in de realiteit zal de bijkomende verkeersattractie het kruispunt niet extra belasten daar er op dit 

kruispunt een vrije bypass aanwezig is voor het verkeer komende vanaf de E19 en de R6. 
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Figuur 37 : Correctie m.b.t. toebedeling van het verkeer op kruispunt 3: N16 x op- en afrit E19 x Blarenberglaan (west) 

 

5.2.5 Kruispunt 4: N16 x op- en afrit E19 (oost) 

Ook voor het kruispunt 4 werd in het plan-MER de bijkomende verkeersproductie van verkeer naar de E19 (21%) en 

de bijkomende verkeersattractie vanaf de E19 (15%) als extra belasting op het kruispunt doorgerekend.  Maar ook op 

dit kruispunt zullen in de realiteit deze bijkomende verkeersbewegingen het kruispunt niet extra belasten.  Voor beide 

verkeersbewegingen is namelijk een vrije bypass aanwezig. 

 

 

Figuur 38 : Correctie m.b.t toebedeling van het verkeer op kruispunt 4: N16 x op- en afrit E19 (oost) 
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5.3 Onderzochte scenario’s na verfijning plan-MER 

Rekening houdend met de conclusies van het plan-MER en bovenstaande verfijningen, werden de verzadigingsgraden 

op de onderzochte kruispunten voor de verschillende scenario’s berekend.  Navolgend worden de resultaten 

besproken. 

 

5.3.1 Scenario 1 

Scenario 1 geeft de resultaten van het plan-MER weer, bij ontsluitingsconcept 2 zonder bypass en een programma 

van 27.500 m² retail op MN IV en 100% GRB op MN III. 

Hierbij stellen we vast dat voor kruispunten 4 en 6 de saturatiegrens van meer dan 5% wordt overschreden. 

 

 

Figuur 39 : Doorrekening scenario 1 

 

 

5.3.2 Scenario 2 

Scenario 2 geeft de resultaten van het plan-MER weer, bij ontsluitingsconcept 2 zonder bypass tussen N16 en R6 en 

een programma van 27.500 m² retail op MN IV en 0% GRB op MN III.  

We stellen hierbij voor kruispunt 6 een overschrijding van de saturatiegrens van meer dan 5% vast. 

 

 

Figuur 40 : Doorrekening scenario 2 

5.3.3 Scenario 3 

Scenario 3 geeft de resultaten van het plan-MER weer, bij ontsluitingsconcept 2 zonder bypass tussen N16 en R6, met 

de correcties t.o.v. de plan-MER m.b.t. routekeuze en toedeling (zie hfdst 5.2.) en een programma van 27.500 m² retail 

op MN IV en 0% GRB op MN III. 

We stellen voor dit scenario op geen enkel kruispunt een overschrijding van de saturatiegrens vast. 

 

 

Figuur 41 : Doorrekening scenario 3 

 

5.3.4 Scenario 4 

Scenario 4 geeft de resultaten weer, bij ontsluitingsconcept 2 met bijkomend een bypass tussen N16 en R6, en een 

programma van 27.500 m² retail op MN IV en 100% GRB op MN III. 

Hierbij stellen we vast dat enkel voor kruispunt 4 de saturatiegrens van meer dan 5% wordt overschreden. 

 

 

Figuur 42 : Doorrekening scenario 4 

 

Kruispunt 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b

Capaciteit 3500 5000 4500 5000 4500 4500 5500 3500 3500

Verzadiging met ontsluitingconcept 2 75% 74% 85% 90% 92% 90% 105% 91% 89%

Stijging verzadiging tov referentiesituatie 2% 1% 4% 6% 8% 3% 5% 4%

Scenario 1 (IV 27.500m² retail + III 100% GRB)

Kruispunt 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b

Capaciteit 3500 5000 4500 5000 4800 4500 5500 3500 3500

Verzadiging met ontsluitingconcept 2 75% 74% 84% 88% 83% 88% 107% 90% 88%

Stijging verzadiging tov referentiesituatie 2% 1% 3% 4% nvt 6% 5% 4% 3%

Scenario 2 (IV 27.500m² retail + III 0% GRB)

Kruispunt 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b

Capaciteit 3500 5000 4500 5000 4800 4500 5500 3500 3500

Verzadiging met ontsluitingconcept 2 + correcties plan-MER 75% 74% 83% 88% 83% 87% 106% 88% 87%

Stijging verzadiging tov referentiesituatie 2% 1% 2% 4% nvt 5% 4% 2% 2%

Scenario 3 (IV 27.500m² retail + III 0% GRB)

Kruispunt 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b

Capaciteit 3500 5000 4500 5000 4800 4500 5500 3500 3500

Verzadiging met ontsluitingconcept 2 + bypass N16/R6 75% 74% 85% 90% 87% 87% 107% 89% 89%

Stijging verzadiging tov referentiesituatie 2% 1% 4% 6% 5% 5% 3% 4%

Scenario 2 (IV 27.500m² retail + III 100% GRB)
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5.3.5 Scenario 5 

Scenario 5 geeft de resultaten weer, bij ontsluitingsconcept 2 met bijkomend een bypass tussen N16 en R6, en een 

programma van 27.500m² retail op MN IV en 55% GRB op MN III (zoals voorgesteld op p. 123 in plan-MER). 

Hierbij stellen we vast dat op geen enkel kruispunt de saturatiegrens van meer dan 5% wordt overschreden. 

 

 

Figuur 43 : Doorrekening scenario 5 

 

5.3.6 Scenario 6 

Scenario 6 geeft de resultaten weer, bij ontsluitingsconcept 2 met bijkomende een bypass tussen N16 en R6, de 

correcties t.o.v. de plan-MER m.b.t. routekeuze en toedeling (zie hfdst 5.2.), en een programma van 27.500m² retail 

op MN IV en 100% GRB op MN III. 

Ook voor dit scenario stellen we vast dat op geen enkel kruispunt de saturatiegrens van meer dan 5% wordt 

overschreden. 

 

 

Figuur 44 : Doorrekening scenario 6 

 

Kruispunt 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b

Capaciteit 3500 5000 4500 5000 4800 4500 5500 3500 3500

Verzadiging met ontsluitingconcept 2 + bypass N16/R6 75% 74% 84% 89% 85% 86% 106% 89% 88%

Stijging verzadiging tov referentiesituatie 2% 1% 3% 5% 4% 4% 3% 3%

Scenario 3 (IV 27.500m² retail + III 55% GRB)

Kruispunt 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b

Capaciteit 3500 5000 4500 5000 4800 4500 5500 3500 3500

Verzadiging met ontsluitingconcept 2 + bypass N16/R6 + correcties plan-MER 75% 74% 84% 89% 87% 86% 105% 88% 87%

Stijging verzadiging tov referentiesituatie 2% 1% 3% 5% 4% 3% 2% 2%

Scenario 4 (IV 27.500m² retail + III 100% GRB)



 

 

. 
 

UNIEKE VERANTWOORDINGSNOTA 

48 

6 DETAILLERING VAN DE GEKOZEN OPLOSSING 

 

6.1 Definitief programma 

Voor Mechelen-Noord IV wordt uitgegaan van een programma van een retailpark met een bruto winkeloppervlakte van 

27.500m². 

Op termijn kan Mechelen-Noord III ontwikkeld worden met een programma van ofwel: 

• 0 ha GRB = zonder bijkomende infrastructuur en niet rekening houdend met de verfijningen t.o.v. plan-MER 

• 6 ha (55%) GRB = zonder bijkomende infrastructurele maatregelen maar wel rekening houdend met de 

bijkomende verfijningen t.o.v. plan-MER 

• 11 ha bruto GRB = mits aanleg van bypass tussen N16 en R6 en rekening houdend met de bijkomende 

verfijningen t.o.v. plan-MER) 

 

6.2 Definitief ontsluitingsconcept 

Rekening houdend met de ruimtelijke context, het vooropgestelde programma, de verschillende planningsdocumenten 

en de capaciteit van het omliggende wegennet, wordt een keuze gemaakt voor het definitief ontsluitingsconcept. We 

delen de concepten op volgens de vervoersmodi auto, openbaar vervoer en fiets. 

 

 

Figuur 45: Definitief ontsluitingsconcept 

 

6.2.1 Auto 

Er wordt gekozen voor ontsluitingsvariant 2: nieuwe bedieningsweg. Zowel zone Mechelen Noord IV, als eventueel in 

de toekomst zone Mechelen Noord III wordt ontsloten via een nieuw aan te leggen gezamenlijke (dubbelrichtings-) 

bedieningsweg die parallel loopt met de R6 en aansluit op de N16. Hierbij zal al het in- en uitgaand verkeer via een 

nieuw in te richten kruispunt op de N16 verlopen. 

 

Er wordt een nieuw kruispunt met verkeerslichten gerealiseerd op de N16. Dit kruispunt is gesitueerd kort na de 

aftakking van de R6. Het drietaks kruispunt krijgt vanaf het retailpark 3 rijstroken: 1 rijstrook rechtsaf richting Mechelen 

en 2 rijstroken linksaf richting Willebroek en Sint-Niklaas enerzijds en E19 Antwerpen anderzijds.  

Vanaf de zijde Mechelen heeft de N16 op dit kruispunt 2 rijstroken rechtdoor en 1 rijstrook linksaf richting het retailpark. 

Vanaf de zijde Willebroek heeft de N16 eveneens 2 rijstroken rechtdoor en een vrije rechtsaf naar het retailpark. 
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De nieuwe infrastructuur naar het retailpark wordt aangelegd parallel aan de R6 (buitenzijde van de lus). De nieuwe 

infrastructuur laat tweerichtingsverkeer toe van en naar de N16.  

De parallelweg kruist de R6 net voor de kruising met de N16, met een brugconstructie, om zo de ontsluiting te verzorgen 

van Mechelen-Noord IV.  

Op termijn kan ook de ontsluiting van Mechelen-Noord III aangesloten worden op deze parallelweg.  

 

6.2.2 Openbaar Vervoer 

De openbaar vervoersas langs de N16 werd versterkt door een extra halte te realiseren. Er werd gekozen voor scenario 

1: halteren aan de VRI, met geschrankte haltes. Er gebeurde wel een optimalisatie op dit scenario. De haltes werden 

anders geschrankt, voor de lichtenregeling in plaats van achter de lichtenregeling. 

Deze optimalisatie heeft meerdere voordelen: 

- Een detectielus zorgt ervoor dat de bussen een voorstart krijgen in de lichtenregeling waardoor ze gemakkelijer 

kunnen invoegen in het verkeer, gebruikmakend van de busbaan die doorgetrokken wordt achter de 

verkeerslichten. 

- Er is geen interferentie met de uitvoegstrook vanaf de N16 naar de E19 

Komende van de zijde Mechelen, krijgt de bus een eigen busbaan waarop de bus kan halteren aan het verhoogde 

perron. Bussen halteren net voor de lichtenregeling en kunnen op hun eigen busbaan vertrekken wanneer het weer 

groen wordt. Na de lichtenregeling is er ruimte voorzien voor de bussen om in te voegen in het verkeer (einde busbaan). 

Komende van de zijde Willebroek, wordt de bushalte gesitueerd tussen de afslagstrook voor rechtsafslaand verkeer 

richting het retailpark en de lichtenregeling. Bussen gebruiken de rechtsafslagstrook en kunnen verder rijden tot aan 

de bushalte op het kruispunt. Opnieuw kunnen bussen hier vooraan in de rij vertrekken wanneer het groen wordt en is 

er achter de lichtenregeling ruimte voorzien om in te voegen in het verkeer.  

 

De bushaltes voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot integrale toegankelijkheid (verhoogde perrons, perronlengte, 

perronbreedte, geleidelijnen voor blinden en slechtzienden).  

 

Op de perrons zijn geleidelijnen aangebracht om de voetgangers optimaal te leiden naar de oversteekplaats aan de 

westzijde van het kruispunt. Het oversteken gebeurt in de lichtenregeling zodat de veiligheid van de voetgangers 

gegarandeerd is. Via drukknoppen kunnen voetgangers groen aanvragen. 

Voetgangers kunnen vervolgens de bypass (rechtsafslagstrook vanaf N16 naar retailpark) gelijkvloers oversteken. De 

oversteek wordt geaccentueerd met een verkeersplateau. Verderop wordt de R6 gekruist met een fiets-

voetgangerstunnel om op de site te geraken. De tunnel wordt bereikt door enerzijds een trappenconstructie en 

anderzijds een helling voor personen met een fysieke handicap.  

 

 

6.2.3 Fiets 

Voor de fietsontsluiting wordt gekozen voor ontsluitingsvariant 4: binnenbocht brug R6 + ontsluiting langs Eandis site 

(dubbele fietsontsluiting) Dit betekent een optimaal gebruik van de bestaande fietsroutes en van de bestaande 

infrastructuur. Er wordt gekozen voor de subvariant 1 met gelijkvloerse kruisingen over de parallelweg en over de 

bypass naar de parallelweg; de gevaarlijkste conflictpunten (met grote hoeveelheden gemotoriseerd verkeer en met 

verkeer met hogere snelheden) worden vermeden door de R6 ongelijkvloers te kruisen met een fietstunnel.  

Westelijke fietsontsluiting: 

Vanaf de site wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien dat dezelfde route volgt als deze voor het autoverkeer 

(westzijde). Fietsers rijden vanaf de site over de brug over de R6 en volgen de binnenbocht van de lus van de brug 

voor gemotoriseerd verkeer om weer naast de R6 onder de brug van de N16 door te rijden. Na de lus zoekt het fietspad 

aansluiting met het bestaande fietspad tussen het jaagpad aan de Dijle en Vrouwvliet. Zo wordt het fietspad verknoopt 

met de fietsroutes langs de Dijle naar de stad Mechelen en via het fietspad Vrouwvliet naar de woonwijk. 

Oostelijke fietsontsluiting:  

Er wordt eveneens een aansluiting voorzien langs de Eandis site ten oosten van het retailpark. De R6 wordt gekruist 

door een fietstunnel. Zo wordt het conflict met de grote hoeveelheid verkeer op de R6 dat tegen hogere snelheid rijdt, 

vermeden. Vervolgens wordt een helling genomen met een lus tussen de kruising R6 en de kruising met de bypass. 
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De bypass en de parallelweg worden gelijkvloers gekruist. Op deze wegen rijdt minder gemotoriseerd verkeer en is de 

snelheid van dat verkeer lager. De fietsers kunnen volledig conflictvrij binnen fase 1 van de lichtenregeling 

(doorstroming op N16) de gelijkgrondse kruising met de parallelweg maken. De gelijkvloerse oversteek van de bypass 

(rechtsafslagstrook vanaf N16 naar retailpark) wordt geaccentueerd met een verkeersplateau. 

De lus in de helling tussen de fietstunnel en de kruising over de bypass kan eveneens gebruikt door personen met een 

fysieke beperking om naar de tunnel te rijden wanneer zij van en naar de bushalte langs de N16 gaan.  Voor 

voetgangers is een trapconstructie voorzien.  

Op de grens met de Eandis site wordt een fietspad voorzien dat aansluit op het fietspad langs de Dijle.  
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6.3 Ontwerp-profiel parallelweg 

De parallelweg wordt ingericht als een 2x1 met een snelheidsregime van 50 km/u (in de bocht naar de brug over de 

R6 wordt uitgegaan van 30 km/u). 

De parallelweg zal verhoogd ten opzichte van het maaiveld worden gerealiseerd.  

Het dwarsprofiel wordt opgebouwd conform de richtlijnen voor vergevingsgezinde wegen waarbij het profiel wordt 

uitgerust met: 

Verhardingsbreedte 8,25 meter: 

• 2 rijstroken van elk 3,10 meter breed, exclusief markering 

o Asstreep 15 cm 

o Kantstrook 15 cm (beide zijden) 

• Een redresseerstrook van 30cm (beide zijden) 

• Een kantstrook van 50cm (beide zijden) 

Kruinbreedte wegzate in ophoging:  

• In definitief ontwerp zal de positie van de bomen, de plantplaats, de boomverankering en de positionering ten 

opzichte van de openbare verlichting verder bestudeerd worden. Op basis van dit resultaat zal de definitieve 

kruinbreedte van de wegzate in ophoging bepaald worden.  

 

Figuur 46: Profiel parallelweg1 

 

6.4 Brugontwerp 

Om Mechelen-Noord IV te kunnen ontsluiten zal een brugconstructie gebouwd worden over de R6 naar de site. Deze 

brugconstructie wordt uitgevoerd met laaggefundeerde landhoofden en 2 overspanningen over de openbare wegenis.  

 

Figuur 47: Profiel onder brug 

 

6.5 Technisch ontwerp fietspaden 

 

                                                      

1 Dwarsprofiel is eveneens terug te vinden in bijlagen 
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6.5.1 Oostelijke fietsontsluiting 

Lengteprofiel 

Het fietspad aan de oostzijde van de site, zijde Eandis, verloopt door een tunnel onder de R6 om vervolgens naar 

boven te klimmen en gelijkvloers de bypass en de parallelweg over te steken. In voorliggend ontwerp verloopt het 

lengteprofiel als volgt: 

- Vanaf de site naar de eerste fietstunnel met een helling van 6%. Deze helling is momenteel nog te steil en dient 

verder geoptimaliseerd te worden. Mits langer aantrekken van het fietspad is dit een haalbare kaart. Naar ontwerp 

toe wordt verwacht dat de helling hier max 4% zal zijn. 

- De hellingbaan tussen de tunnel onder de R6 en de bypass, die eveneens kan gebruikt worden door personen 

met een fysieke beperking die van en naar de bushalte wensen te gaan, wordt aangelegd met een helling van 

maximum 3% 

 

Dwarsprofiel 

In de fietstunnels onder de parallelweg en onder de R6 is de vrije ruimte voor de fietser: 

• 4 meter breed 

• 2,8 meter hoog 

De zonering voor fietsers en voetgangers wordt door middel van een onderscheid in de kleur van de verharding 

aangegeven.   

• Voetpad 1,5m 

• Fietspad 2,5m. Aan de ene zijde dient het voetpad als vorm van schuwafstand voor fietsers t.o.v. de wand 

van de fietstunnel. Aan de andere zijde wordt de verharding in rode kleur doorgetrokken tot aan de schuine 

wand van de tunnel. De rode verharding zal een breedte hebben van 2,5 meter, waarvan 1,50 meter 

bruikbare breedte aangezien de fietser een schuwafstand zal respecteren van ongeveer 1 meter ten 

opzichte van de schuine tunnelwand.  

• Een netto breedte van 4m is aanvaardbaar voor de stad Mechelen. (cfr. punt 7 punctuele opmerkingen) De 

technische details van de tunnel en haar aanhorigheden zullen verder worden uitgewerkt in de 

uitvoeringsplannen.  
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Figuur 48: TDP Fietstunnel 

 

De fietsverbinding die verder langs de Eandissite naar de Dijle loopt heeft een verhardingsbreedte van 

4m.  

 

Figuur 49: Referentiebeeld fietstunnel 

 

 

6.5.2 Westelijke fietsontsluiting 

Lengteprofiel  

Het fietspad op de westzijde van de site, in de binnenbocht van de nieuwe brug over de R6, volgt quasi dezelfde 

helling als deze voor het gemotoriseerd verkeer.  
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Vanaf de site van het retailpark volgt de wegenis een helling van 4,5% tot op de brug. Vervolgens verloopt het tracé 

met een gelijkmatige helling van 4% 

 

Dwarsprofiel  

In de binnenbocht van de nieuwe brug over de R6 wordt een fietspad voorzien met een breedte van 2,5 meter. Tussen 

de parallelweg en het fietspad wordt een new jersey voorzien. De ruimte voor de new jersey, inclusief schrikstrook, aan 

de zijde van de parallelweg is 2,20 meter. Aan de zijde van het talud wordt een leuning voorzien. Er wordt een 

schuwafstand gerespecteerd tussen fietspaden leuning van 1 meter.  

 

 
Figuur 50: TDP parallelweg met fietspad 

 

 

 

6.6 Technisch ontwerp bushalten 

Het ontwerp van de haltehavens is volledig conform de richtlijnen opgenomen in volgende 

gidsen/brochures. (bron website: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-

ondernemen/toegankelijkheid/toegankelijke-haltes.html ) 

- Brochure toegankelijkheid haltes 

- Bushaltegids 

- Bushaltegids principeontwerpen 

 

 

 

Toegankelijkheid van de haltes: 

 

 

https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-ondernemen/toegankelijkheid/toegankelijke-haltes.html
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-ondernemen/toegankelijkheid/toegankelijke-haltes.html
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1. een verhoogd perron, bij voorkeur aangelegd met een aanrijdbare boordsteen 

Het perron wordt aangelegd op een hoogte van 18cm. De bus zwenkt niet uit ter hoogte van de haltehaven 

dus kan voor beide perrons 18cm aangehouden worden. De zone van de eigenlijke halte en de overgangen 

zullen aangelegd worden met een aanrijdbare boordsteen met aangepast profiel.  

2. een brede doorgang op het perron, zonder obstakels. 

 Beide perrons worden 4m breed aangelegd. 

3. een perron met een effen en slipvrije verharding.  

 De perrons zullen worden aangelegd in betonstraatstenen. 

 Beide perrons hebben een perronlengte van 25m. 

De inrijlengte van het noordelijk perron bedraagt 90m en werd op gelijke hoogte gebracht met de inrijstrook 

voor de linksafbeweging naar de parallelweg zodat de bus zonder hinder van wachtrijen de halteplaats kan 

bereiken.  

Het zuidelijke perron is vrij aanrijdbaar via de afslagstrook naar de nieuwe parallelweg. De bus rijdt rechtdoor 

de halteplaats aan. De uitrijlengte bedraagt na de kruising van het kruispunt nog 45m + 25m. 

4. een perron dat zonder drempels bereikbaar is. 

De perronverharding wordt doorgetrokken tot aan de oversteekplaats. De hoogteverschillen worden over 

voldoende lengte uitgevlakt zodat er nergens een hellingspercentage hoger is dan 3%.  

5. een opstapvlak met rubbertegels en een aansluitende geleidelijn met Ribbelmarkering. 

De volledige haltehaven en het kruispunt worden integraal toegankelijk ingericht. Met drempelloze 

overgangen een dwarshelling van maximaal 2% en een lengte helling van maximaal 3%. 

De ontsluiting van de haltehavens naar het retailpark verloopt via een afzonderlijke hellingsbaan naar de 

tunnel onder de R6 met een maximale helling van 3%.  

  

6.7 Kruispunt N16/Parallelweg 

De parallelweg zal via een nieuw lichtengeregeld kruispunt aansluiten op de N16. 

In functie van een vlotte afwikkeling op dit kruispunt worden er vanaf de parallelweg 2 linksafslagstroken en 1 

rechtsafslagstrook voorzien, op de N16 zijde Willebroek 1 vrije rechtsafslagstrook en 2 doorgaande rijstroken en op de 

N16 zijde Mechelen 1 linksafslagstrook en 2 doorgaande rijstroken.  
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Figuur 51: Kruispunt N16/parallelweg 

 

De aansluiting van de vrije rechtsafslagstrook van de N16 zijde Willebroek (bypass naar de ontsluitingsweg) wordt 

aangesloten doormiddel van een markering met haaientanden. Hierdoor wordt de functie van lokale ontsluitingsweg 

benadrukt en wordt de snelheid afgeremd. De studie van de wegmarkeringen wordt verder opgenomen in definitief 

ontwerp.  

 

Figuur 52: aansluiting by-pass doormiddel van voorrangsregeling met haaientanden. 
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Een nieuwe halte voor openbaar vervoer zal voorzien worden op de N16 ter hoogte van het kruispunt N16/parallelweg. 

De haltes situeren zich telkens voor de verkeerslichten. Er worden detectielussen voorzien zodat binnen de 

lichtenregeling een voorstart kan gegeven worden voor het busverkeer wanneer ze worden gedetecteerd.  

 

 

6.8 Simulatie kruispunt N16/Parallelweg 

Om een goede inschatting te kunnen maken van de werking en de verkeersafwikkeling van het kruispunt 

N16/Parallelweg werd een microsimulatie opgemaakt voor dit kruispunt. 

Volgende uitgangspunten werden voor dit kruispunt vooropgesteld: 

- Conflictvrije regeling (3 fasen) 

- De oversteek voor de voetgangers wordt volledig conflictvrij geregeld. 

- De gelijkvloerse fietsoversteek wordt volledig conflictvrij geregeld doordat fietsers de parallelweg kunnen 

kruisen tijdens de groenfase op de N16.  

- Variabele lichtenregeling: 

o In rusttoestand is de N16 steeds van groen voorzien 

o Groen voor de hoofdrichting wordt enkel afgebroken indien: 

▪ Voetgangers zich aanmelden 

▪ Links afslaand verkeer op de N16 wordt gedetecteerd 

▪ Verkeer vanaf de parallelweg wordt gedetecteerd 

- Voor het busverkeer wordt een voorstartgroen voorzien wanneer deze voor het rood licht staan zodanig dat 

deze voor de rest van de stroom kunnen invoegen. Omdat deze voorstart enkel op aanvraag gebeurt blijven 

deze 8 seconden in andere cycli vrij om te benutten door andere verkeersstromen.  

- Een minimale groentijd voor de hoofdrichting van 50 seconden, dit om de doorstroming op de N16 te kunnen 

bewaken. 

- Maximale cyclustijd van ongeveer 120 seconden 

 

Onderstaand schema van ingevoerde regeling toont dat er geen conflicten zijn met de voetgangers. De oversteek 

wordt geregeld door het licht met naam “Cv”. Dat komt enkel voor in een combinatie met B3 (afslag parallelweg naar 

N16 oost) en C1 (N16 vanuit Oost naar parallelweg). 

 

Stage_1        A         B      Ab         Bb    X       

  RED          B3        C1        C3       Cv  

Stage_2        Cv        B3        C1        X 

  RED          A         C3        Ab       B         Bb 

Stage_3        C1        C3      X   

  RED          A         Ab        B        B3     Bb        Cv    

Stage_4        A         B      Ab         Bb           

  RED          B3        C1        C3       Cv   X 

Stage_5        B3        C1         

  RED          A         C3        Ab       B         Bb   Cv          X 
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Figuur 53: Simulatiemodel kruispunt met afmetingen 

 

De evaluatie van de simulatie gebeurt aan de hand van de wachtrijen die zich opstapelen op de verschillende takken 

en de voertuigvertragingen die opgelopen worden. 

Gemiddeld gezien komt de grootste wachtrij voor op de westelijke tak (N16) van het kruispunt, waar ook de hoogste 

intensiteiten toekomen in de gesimuleerde periode. Deze wachtrij bedraagt gemiddeld 38 meter of ongeveer 6 wagens 

(aan 6 meter per wagen). Voor de oostelijke tak (N16) en de zuidelijke tak komen kleinere gemiddelde wachtrijen voor, 

respectievelijk 26m en 9m gemiddeld. 

Ter hoogte van het kruispunt zijn de grootste voertuigvertragingen berekend voor de stromen van en naar de zuidelijke 

tak. Voor het doorgaand verkeer op de N16 bedraagt de hoogste gemiddelde voertuigvertraging 19s. Dit is de 

gemiddelde voertuigvertraging voor het verkeer vanuit het NW naar het ZO en dus hetzelfde verkeer dat ook de grootste 

gemiddelde wachtrij heeft. 

Bovenvernoemde maatstaven geven weer dat de doorstroming op de N16 niet in het gedrang komt, zelfs met het 

volledig conflictvrij regelen van de voetgangersoversteek.  

Het voorliggende concept zorgt voor een voldoende vlotte en veilige verkeersafwikkeling op het kruispunt.  

 

 

6.9 Aansluiting naar Mechelen-Noord III 

De parallelweg zal het verkeer rechtstreeks naar het retailpark geleiden.  De ontsluitingsweg naar Mechelen-Noord III 

zal (op termijn) ondergeschikt kunnen aansluiten op de parallelweg via een voorrangsgeregeld kruispunt.  De zone 

tussen de parallelweg naar het retailpark en de ontsluitingsweg naar Mechelen-Noord III biedt tevens de mogelijkheid 

voor AWV om de zoutsilo’s, welke zich momenteel op Mechelen-Noord IV bevinden, te herlocaliseren.   
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Figuur 54: detail fietsaansluiting  

 

Om zwaar verkeer vlot te kunnen laten inrijden, maar het kruisingsvlak niet te groot te maken, wordt ervoor gekozen 

om een rammelstrook te voorzien ter hoogte van deze aansluiting. De bochtstralen bedragen zonder rammelstrook 

reeds 15m.  

De haakse aansluiting beperkt de snelheden. In combinatie met de ophoging van het terrein, gereserveerd voor de 

inplanting van de zoutsilo’s, wordt er een vlakke opstelzone voor afslaand en oprijdende verkeer gerealiseerd.  

De groenzone ter hoogte van de aansluiting blijft gevrijwaard van middelhoge tot hoge beplanting zodat de zichthoeken 

voor het manoeuvrerend verkeer zeer ruim blijven. 

 

 

6.10 Parkeren 

Op basis van het masterplan dat wordt opgemaakt voor deze site en conform de stedenbouwkunidge verordening van 

de stad Mechelen, worden minimaal 825 parkeerplaatsen voorzien (3 parkeerplaatsen per 100 m² BVO). Het parkeren 

wordt volledig op eigen terrein voorzien.  

Parkeren langs de R6 en N16 is geen optie. Het parkeren zal op eigen terrein van Mechelen-Noord IV voorzien worden. 

Aandacht zal eveneens uit dienen te gaan naar voldoende stalplaatsen voor fietsers.  Bij het bepalen hiervan zal 

rekening gehouden worden met de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen (min. 1 fietsstalling per 100 

m² retail oftewel min. 275 fietsstallingen). 
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Figuur 60: ontsluitingsconcept site – parking 

 

Er worden 825 parkeerplaatsen voorzien voor 27.500 m² bruto winkeloppervlakte.   Dit is een parkingratio van 1ppl. 

/33m².  Een ratio van minimaal 1 ppl./35 m² is aangewezen voor een retailpark in België.  Onderstaande tabel geeft 

een overzicht van gelijkaardige referenties qua parkeerratio in België.  

 

 

De parking, deels groen aangelegd, met een hellingspercentage van 2 – 2,5% vormt een overgang tussen de laag 

gelegen wateroevers (niveau 4.50 TAW) en het retailgebouw (niveau 7.00 TAW), over een dwarsafstand van ca. 100 

meter. Deze parkingradialen vormen een graduele overgang tussen nat en droog, laag en hoog, natuur en cultuur, wat 

leesbaar gemaakt wordt door het materiaalgebruik en plantengebruik. De keuze van de materialen geeft de hiërarchie 

binnen het terrein weer: wegenis, parkings, wandel-fietspaden, pleinen en terrassen. Er wordt maximaal ingezet op het 

gebruik van water-infiltrerende materialen (grasbetontegels, water passerende betonklinkers). 

Het uitgangspunt voor de aanleg van de parking is dat niet wordt ingezet op een volledig verharde, klassieke parking, 

maar op een groen, open parkeerpark.  

 

 

Parkeervoorzieningen in retail parken

gemeente straat naam project bruto-winkeloppervlakte aantal parkeerplaatsen parkingratio

Aarlen RN 82 Hydrion 33.000 m² 927 ppl. 1 ppl. / 35 m²

Wetteren Oosterzelesteenweg 5 Frun Park 10.534 m² 291 ppl. 1 ppl. / 36 m²

Tongeren Luikersteenweg 151 T-Forum 31.000 m² 850 ppl. 1 ppl. / 36 m²

Groot-Bijgaarden Robert Dansaertlaan 9 Dansaert Park 8.320 m² 222 ppl. 1 ppl. / 37 m²

Moeskroen Rue Père Damien Les Dauphins 23.000 m² 620 ppl. 1 ppl. / 37 m²

Izegem Krekelmotestraat 62 Frun Park 21.000 m² 550 ppl. 1 ppl. /38 m²

Lanaken Maaseikersteenweg 197 Smeermaas 10.162 m² 269 ppl. 1 ppl. /38 m²

Brugge Veemarkstraat V-Markt 11.622 m² 310 ppl. 1 ppl. / 38 m²

Oostende Torhoutsesteenweg 566 9.101 m² 215 ppl. 1 ppl. / 42 m²

Oudenaarde Westerring Retail Park N60 14.168 m² 277 ppl. 1 ppl. / 51 m²

Oudenaarde Gentstraat Frun Park 7.933 m² 153 ppl. 1 ppl. / 52 m²
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6.11 Verlichting 

Er zal een lichtstudie opgemaakt worden bij uitwerking van het definitief ontwerp. Hier wordt specifiek aandacht besteed 

aan: 

- Het kruispunt met de N16 

- De gelijkgrondse oversteken 

- De fietstunnel. Hier speelt eveneens het aspect sociale veiligheid een belangrijke rol.  

Jaagpaden worden niet verlicht.  

 

6.12 Flankerende maatregelen 

Naast de technische maatregelen worden verschillende flankerende maatregelen opgenomen die meegenomen 

worden om de modal split te kunnen beïnvloeden ten voordele van de alternatieve vervoersmodi.  

 

Wanneer wordt maatregelen opgenomen? Welke maatregel? 

In vergunning: 

• Voorzien van overdekte en afsluitbare fietsenstallingen voor 

personeel (wordt op plan aangeduid) 

• Voorzien van overdekte en afsluitbare fietsenstallingen voor 

bezoekers (wordt op plan aangeduid) 

• Bewegwijzering voor fietsers en voetgangers 

• Van en naar fietsroutes 

• Van en naar bushalte 

• Aanduiding carpoolplaatsen, dicht bij de toegang  

Op te nemen in overeenkomst: 

• Goede en actuele informatie weergeven op de website van 

de verschillende winkels met betrekking tot de bereikbaarheid 

van de projectsite. Dit wordt opgebouwd vanuit het STOP-

principe. Eerst de bereikbaarheid voor stappers, trappers en 

openbaar vervoer en pas als laatste de bereikbaarheid met 

privaat vervoer. 

• Een bereikbaarheidsbrochure opmaken op basis van stop-

principe voor nieuwe medewerkers 

• Plaatsen van automaat met openbaar vervoertickets op de 

site 

•  

Te suggereren naar winkels: 

• Carpoolplatform ontwikkelen voor de werknemers van de 

verschillende winkels, waar geïnteresseerde medewerkers 

elkaar vinden en kunnen matchen 

• Het opleggen van tijdsvensters voor de leveringen buiten de 

spits 

• Engagement voor het aanpassen van de werkuren door de 

aankomst- en vertrekuren van het personeel buiten de spits 

te organiseren 

• Terugbetaling openbaar vervoer werknemers 

• Fietsvergoeding werknemers 

 



 

 

. 
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7 EVALUATIE 

• Kruispunttellingen (gemotoriseerd verkeer + fietsers): 

o Kruispunt N16 X Baroniestraat 

o Kruispunt N16 X Battlesesteenweg 

o Kruispunt N16 X op- en afrit E19 X Blarenberglaan 

o Kruispunt N16 X op- en afrit E19 

o Kruispunt N16 X R6 

o Kruispunt N16 X nieuwe parallelweg 

o Kruispunt N16 X N1 

o Kruispunt R6 X N1 (8a zuid, 8b noord) 

• Telling fietsverkeer: 

o Naar projectsite 

o Op fietspad Vrouwvliet 

• Controle wachtrijen, in het bijzonder: 

o N16 – N1 

• Vergelijking tussen ontwerp- en as-builtplannen, met aanvullende verklaring van eventuele afwijkingen 

• Evaluatie van de modal-split voor de bezoekers en personeel.  

• Evaluatie van de bezettingsgraad van de parking ter toetsing van de gehanteerde parkeerratio.  
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8 RAMING 

De financiering van de parallelweg en de brugconstructie over de R6 zal door de projectontwikkelaar gedragen worden. 

Voor het nieuwe kruispunt (parallelweg/N16) en de bijhorende halte-infrastructuur zal een 

samenwerkingsovereenkomst met AWV worden afgesloten (apart weergegeven in onderstaande raming).   

 

 

 



Project: Ontwikkeling retailpark Mechelen Noord IV

Raming: Multimodale ontsluiting Mechelen-Noord IV 

Projectnummers: BE0113000445

Opdrachtgever: NV Mitiska

hoeveelheid eenheid eenheidsprijs totaal Mitiska AWV stad Mechelen De Lijn

Aansluiting N16 (inrichting nieuw kruispunt)

Kruispunt met N16 + aanpassing markering N16 60% 40%

opbraak middenberm' 497 m² 4,0 1.988,0 1.192,8 795,2

opbraak verlichtingspalen 3 st 210,0 630,0 378,0 252,0

opbraak bomen 20 st 50,0 1.000,0 600,0 400,0

opbraak vangrail 250 m 5,0 1.250,0 750,0 500,0

inrichting nieuwe middenberm (afslagstrook, boordstenen, asfalt en fundering) 497 m² 50,0 24.850,0 14.910,0 9.940,0

affrezen en herstel asfalt tbv aansluiting nieuw kruispunt 8.300 m² 15,0 124.500,0 74.700,0 49.800,0

Inrichting aansluiting dmv nieuw kruispunt 2.030 m² 45,0 91.350,0 54.810,0 36.540,0

groenzone nieuw kruispunt 1.030 m² 15,0 15.450,0 9.270,0 6.180,0

kolken + aansluitingen 19 st 750,0 14.250,0 8.550,0 5.700,0

greppels/kantstroken 460 m 35,0 16.100,0 9.660,0 6.440,0

verlichtingspalen + armaturen 10 st 1.400,0 14.000,0 8.400,0 5.600,0

verkeerslichten + inmeldlussen 1 TP 50.000,0 50.000,0 30.000,0 20.000,0

signalisatie 1 TP 4.000,0 4.000,0 2.400,0 1.600,0

portieken 3 st 50.000,0 150.000,0 90.000,0 60.000,0

grondverzet wegenis in ophoging (nog te verfijnen bij definitief ontwerp) 2.750 m³ 15,0 41.250,0 24.750,0 16.500,0

afvoer vervuilde gronden 300 m³ 25,0 7.500,0 4.500,0 3.000,0

kokers nutsleidingen 150 m 25,0 3.750,0 2.250,0 1.500,0

nieuwe vangrail 120 m 110,0 13.200,0 7.920,0 5.280,0

markeringen 400 m² 30,0 12.000,0 7.200,0 4.800,0

gefaseerde uitvoering 5% 1 TP 29.353,4 29.353,4 17.612,0 11.741,4

diverse 10% 1 TP 58.706,8 58.706,8 35.224,1 23.482,7

TOTAAL excl. BTW € 675.128,2 € 405.076,9 € 270.051,3 € 0,0 € 0,0

BTW 141.776,9 85.066,2 56.710,8 € 0,0 € 0,0

TOTAAL  incl.. BTW 816.905,1 490.143,1 326.762,0 € 0,0 € 0,0

Halte-infrastructuur N16

60% 40%

opbraak middenberm 80 m² 4,0 320,0 192,0 128,0

inrichting nieuwe middenberm (afslagstrook, boordstenen, asfalt en fundering inbegrepen) 80 m² 50,0 4.000,0 2.400,0 1.600,0

affrezen en herstel asfalt tbv aansluiting nieuw kruispunt 2.334 m² 15,0 35.010,0 21.006,0 14.004,0

verhoogde boordsteen (afstapplaats) incl. Fundering (beide kanten) 100 m 70,0 7.000,0 4.200,0 2.800,0

Normale grote boordsteen (afstapplaats en middenberm) incl. fundering 76 m 35,0 2.660,0 1.596,0 1.064,0

kleinere achterboordsteen (afstapplaats en middenberm) incl. fundering 80 m 22,0 1.760,0 1.056,0 704,0

New Jersey 50 m 110,0 5.500,0 3.300,0 2.200,0

voetpad thv afstapplaatsen en middenberm inclusief fundering en afgraven teelaarde 460 m² 32,0 14.720,0 8.832,0 5.888,0

opbraak vangrail 100 m 5,0 500,0 300,0 200,0

markeringen 105 m² 30,0 3.150,0 1.890,0 1.260,0

bushokje 2 st 0,0 0,0 0,0

grondwerk (aanleg afstapplaats) 260 m³ 2,5 650,0 390,0 260,0

grondverbetering (aanleg afstapplaats) 65 m³ 7,5 487,5 292,5 195,0

grachten incl. inbuizingen 75 m 50,0 3.750,0 2.250,0 1.500,0

grachtbeschoeiingen 75 m 70,0 5.250,0 3.150,0 2.100,0

wandelpadje 5m breed 675 m² 32,0 21.600,0 12.960,0 8.640,0

betonnen verkeersdrempel (lengte 20m breedte 4m) 1 st 9.200,0 9.200,0 5.520,0 3.680,0

diverse 10% 1 TP 11.555,8 11.555,8 6.933,5 4.622,3

TOTAAL excl. BTW € 127.113,3 € 76.268,0 € 50.845,7 € 0,0 € 0,0

BTW 26.693,8 16.016,3 10.677,6 0,0 0,0

TOTAAL  incl.. BTW 153.807,0 92.284,2 61.523,3 0,0 0,0

FIETSTUNNEL R6  (2,8m H x 4m B) en aanloophelling  zijde retailpark

100%

U-bak helling (lengte +/- 50m; 4%)

Beton voor gewapend beton, vloerplaat 125,0 m³ 250,0 31.250,0 31.250,0

Beton voor gewapend beton, wanden 50,0 m³ 450,0 22.500,0 22.500,0

Wapening: Vloerplaat (95kg/m³) 11.875,0 kg 1,3 15.437,5 15.437,5

Wapening: wanden (130kg/m³) 6.500,0 kg 1,5 9.750,0 9.750,0

Bescherming van de cementering met bitumenemulsie 125,0 m² 7,0 875,0 875,0

Meerprijs voor structuur in zichtbeton 100,0 m² 45,0 4.500,0 4.500,0

Waterdichte folie onder de u-bak 250,0 m² 6,5 1.625,0 1.625,0

Aanvulling met herbruikgrond III-5 93,8 m³ 3,5 328,1 328,1

Aanvulling met zand III-6.2.02 93,8 m³ 12,0 1.125,0 1.125,0

Schraal beton 62,5 m³ 100,0 6.250,0 6.250,0

tunnelsegment (lengte +-10-16m)

Beton voor gewapend beton, vloerplaat 40,0 m³ 250,0 10.000,0 10.000,0

Beton voor gewapend beton, wanden 44,8 m³ 450,0 20.160,0 20.160,0

Beton voor gewapend beton, dakplaat 40,0 m³ 350,0 14.000,0 14.000,0

Beton voor gewapend beton, vlotplaat 42,0 m³ 210,0 8.820,0 8.820,0

Uitvullingsbeton 2,0 m³ 200,0 400,0 400,0

Wapening: Vloerplaat (95kg/m³) 3.800,0 kg 1,3 4.940,0 4.940,0

Wapening: wanden (130kg/m³) 5.824,0 kg 1,5 8.736,0 8.736,0

Wapening: dakplaat (130kg/m³) 5.200,0 kg 1,5 7.800,0 7.800,0

Wapening: vlotplaat (95kg/m³) 3.990,0 kg 1,3 5.187,0 5.187,0

Bescherming van de cementering met bitumenemulsie 171,6 m² 7,0 1.201,2 1.201,2

Meerprijs voor structuur in zichtbeton 129,6 m² 45,0 5.832,0 5.832,0

Waterdichte folie onder de u-bak 80,0 m² 6,5 520,0 520,0

inschuifopperatie 1,0 TP 60.000,0 60.000,0 60.000,0

Opbraak en herstel wegopbouw N16 180,0 m² 95,0 17.100,0 17.100,0

Aanvulling met herbruikgrond III-5 72,0 m³ 3,5 252,0 252,0

Aanvulling met zand III-6.2.02 72,0 m³ 12,0 864,0 864,0

Schraal beton 20,0 m³ 100,0 2.000,0 2.000,0

pompstation en persleiding + LS bord en sokkel 1,0 TP 17.500,0 17.500,0 17.500,0

Bouwput inclusief eventuele schoringen en bemaling 1,0 TP 35.000,0 35.000,0 35.000,0

diverse 10% 1 TP 31.395,3 31.395,3 € 31.395,3

TOTAAL excl. BTW € 345.348,1 € 345.348,1 € 0,0 € 0,0 € 0,0

BTW 72.523,1 72.523,1 0,0 0,0 0,0

TOTAAL  incl.. BTW 417.871,2 417.871,2 0,0 0,0 0,0

Aanloophellingen naar tunnel R6 (fiets- en mindervaliden helling + trapconstructie)

100%

U-bak (lengte +/- 30m; 0%)

Beton voor gewapend beton, vloerplaat 75,0 m³ 250,0 18.750,0 18.750,0

Beton voor gewapend beton, wanden 60,0 m³ 450,0 27.000,0 27.000,0

Wapening: Vloerplaat (95kg/m³) 7.125,0 kg 1,3 9.262,5 9.262,5

Wapening: wanden (130kg/m³) 7.800,0 kg 1,5 11.700,0 11.700,0

Bescherming van de cementering met bitumenemulsie 150,0 m² 7,0 1.050,0 1.050,0

Meerprijs voor structuur in zichtbeton 120,0 m² 45,0 5.400,0 5.400,0

Waterdichte folie onder de u-bak 150,0 m² 6,5 975,0 975,0

Aanvulling met herbruikgrond III-5 75,0 m³ 3,5 262,5 262,5

Aanvulling met zand III-6.2.02 75,0 m³ 12,0 900,0 900,0
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Schraal beton 37,5 m³ 100,0 3.750,0 3.750,0

U-bak helling, fiets- en mindervaliden (lengte +/- 50m; 3% à 4%) 

Beton voor gewapend beton, vloerplaat 125,0 m³ 250,0 31.250,0 31.250,0

Beton voor gewapend beton, wanden 50,0 m³ 450,0 22.500,0 22.500,0

Wapening: Vloerplaat (95kg/m³) 11.875,0 kg 1,3 15.437,5 15.437,5

Wapening: wanden (130kg/m³) 6.500,0 kg 1,5 9.750,0 9.750,0

Bescherming van de cementering met bitumenemulsie 125,0 m² 7,0 875,0 875,0

Meerprijs voor structuur in zichtbeton 100,0 m² 45,0 4.500,0 4.500,0

Waterdichte folie onder de u-bak 250,0 m² 6,5 1.625,0 1.625,0

Aanvulling met herbruikgrond III-5 75,0 m³ 3,5 262,5 262,5

Aanvulling met zand III-6.2.02 75,0 m³ 12,0 900,0 900,0

Schraal beton 62,5 m³ 100,0 6.250,0 6.250,0

fietspad +- 100m

bouwrijpmaken werkzone 400 m² 3,0 1.200,0 1.200,0

grondwerk 400 m³ 2,5 1.000,0 1.000,0

grondverbetering 200 m³ 7,5 1.500,0 1.500,0

nieuw fietspad 400 m² 40,0 16.000,0 16.000,0

teelaarde + inzaaien bermen 200 m² 6,0 1.200,0 1.200,0

trap richting U-bak (lengte +- 30 m)

Beton voor gewapend beton, vloerplaat 75,0 m³ 250,0 18.750,0 18.750,0

bekisten van treden 100,0 st 18,0 1.800,0 1.800,0

Beton voor gewapend beton, wanden 30,0 m³ 450,0 13.500,0 13.500,0

Wapening: Vloerplaat (95kg/m³) 7.125,0 kg 1,3 9.262,5 9.262,5

Wapening: wanden (130kg/m³) 3.900,0 kg 1,5 5.850,0 5.850,0

Bescherming van de cementering met bitumenemulsie 75,0 m² 7,0 525,0 525,0

Meerprijs voor structuur in zichtbeton 60,0 m² 45,0 2.700,0 2.700,0

Waterdichte folie onder de u-bak 150,0 m² 6,5 975,0 975,0

Aanvulling met herbruikgrond III-5 45,0 m³ 3,5 157,5 157,5

Aanvulling met zand III-6.2.02 45,0 m³ 12,0 540,0 540,0

Schraal beton 37,5 m³ 100,0 3.750,0 3.750,0

fietspad Eandis-site (incl. tussenberm)

bouwrijpmaken werkzone 1.755 m² 3,0 5.265,0 5.265,0

grondwerk 585 m³ 2,5 1.462,5 1.462,5

grondverbetering 878 m³ 7,5 6.581,3 6.581,3

nieuw FP 975 m² 40,0 39.000,0 39.000,0

teelaarde + inzaaien bermen 780 m² 6,0 4.680,0 4.680,0

grachten incl. inbuizingen 0 m 50,0 0,0 0,0

grachtbeschoeiingen 0 m 70,0 0,0 0,0

diverse 10% 1,0 TP 30.809,9 30.809,9 30.809,9

TOTAAL excl. BTW € 338.908,6 € 338.908,6 € 173.891,9 € 0,0 € 0,0

BTW 71.170,8 71.170,8 36.517,3 0,0 0,0

TOTAAL  incl.. BTW 410.079,4 410.079,4 210.409,2 0,0 0,0

Fietspad Binnenbocht ontsluitingsweg + aansluiting naar fietspad Vrouwvliet

100%

bouwrijpmaken werkzone 2.610 m² 3,0 7.830,0 7.830,0

grondwerk 7.365 m³ 2,5 18.412,5 18.412,5

grondverbetering 1.305 m³ 7,5 9.787,5 9.787,5

nieuw FP 1.370 m² 40,0 54.800,0 54.800,0

thermoplastische markering thv inrit zoutsilo 60 m² 20,0 1.200,0 1.200,0

teelaarde + inzaaien bermen 2.290 m² 6,0 13.740,0 13.740,0

grachten incl. inbuizingen 0 m 50,0 0,0 0,0

grachtbeschoeiingen 0 m 70,0 0,0 0,0

diverse 10% 1 TP 10.577,0 10.577,0 10.577,0

TOTAAL excl. BTW € 116.347,0 € 116.347,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0

BTW € 24.432,9 € 24.432,9 € 0,0 € 0,0 € 0,0

TOTAAL  incl.. BTW € 140.779,9 € 140.779,9 € 0,0 € 0,0 € 0,0

Parallelweg 1 (van KP tot aansluiting toegangsweg) :500 m

100%

bouwrijpmaken werkzone 7.000 m² 3,0 21.000,0 21.000,0

grondwerk (ophoging) 9.000 m³ 2,5 22.500,0 22.500,0

grondverbetering 3.500 m³ 7,5 26.250,0 26.250,0

nieuwe rijweg 3.625 m² 50,0 181.250,0 181.250,0

kolken + aansluitingen 33 st 750,0 25.000,0 25.000,0

greppels/kantstroken 1.000 m 35,0 35.000,0 35.000,0

verlichtingspalen + armaturen 25 st 1.400,0 35.000,0 35.000,0

signalisatie/markeringen 1 TP 10.000,0 10.000,0 10.000,0

afvoer vervuilde gronden 725 m³ 25,0 18.125,0 18.125,0

kokers nutsleidingen 300 m 25,0 7.500,0 7.500,0

regie-uren 28 u 40,0 1.120,0 1.120,0

aanplanten bomen 33 st 150,0 4.950,0 4.950,0

nieuwe vangrail 500 m 110,0 55.000,0 55.000,0

teelaarde + inzaaien bermen 3.000 m² 6,0 18.000,0 18.000,0

grachten incl. inbuizingen 500 m 50,0 25.000,0 25.000,0

grachtbeschoeiingen 500 m 70,0 35.000,0 35.000,0

diverse 10% 1 TP 52.069,5 52.069,5 52.069,5

TOTAAL excl. BTW € 572.764,5 € 572.764,5 € 0,0 € 0,0 € 0,0

BTW € 120.280,5 € 120.280,5 € 0,0 € 0,0 € 0,0

TOTAAL  incl.. BTW € 693.045,0 € 693.045,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0

Toegangsweg (naar retailpark) : 470 m (excl. brug)

100%

bouwrijpmaken werkzone 6.580 m² 3,0 19.740,0 19.740,0

grondwerk (ophoging) 29.140 m³ 2,5 72.850,0 72.850,0

grondverbetering 3.290 m³ 7,5 24.675,0 24.675,0

nieuwe rijweg 3.408 m² 50,0 170.375,0 170.375,0

grondkeringen nieuwe rijweg (gewapende grond zie raming brug) 1 TP 20.000,0 20.000,0 20.000,0

kolken + aansluitingen 32 st 750,0 24.000,0 24.000,0

greppels/kantstroken 860 m 35,0 30.100,0 30.100,0

verlichtingspalen + armaturen 24 st 1.400,0 33.600,0 33.600,0

verkeerlichten + inmeldlussen 1 st 25.000,0 25.000,0 25.000,0

signalisatie/markeringen 1 TP 10.000,0 10.000,0 10.000,0

afvoer vervuilde gronden 682 m³ 25,0 17.037,5 17.037,5

kokers nutsleidingen 300 m 25,0 7.500,0 7.500,0

regie-uren 28 u 40,0 1.120,0 1.120,0

aanplanten bomen 32 st 150,0 4.800,0 4.800,0

nieuwe vangrail 870 m 110,0 95.700,0 95.700,0

teelaarde + inzaaien bermen 2.820 m² 6,0 16.920,0 16.920,0

grachten incl. inbuizingen 940 m 50,0 47.000,0 47.000,0

grachtbeschoeiingen 940 m 70,0 65.800,0 65.800,0

diverse 10 % 1 TP 68.621,8 68.621,8 68.621,8

TOTAAL excl. BTW € 754.839,3 € 754.839,3 € 0,0 € 0,0 € 0,0

BTW € 158.516,2 € 158.516,2 € 0,0 € 0,0 € 0,0

TOTAAL  incl.. BTW € 913.355,5 € 913.355,5 € 0,0 € 0,0 € 0,0

BRUG

constructie 100%

voorbereidende werken 1 GP 13.736,0 13.736,0 13.736,0

inrichten tijdelijke bouwplaats 1 GP 34.340,0 34.340,0 34.340,0

toekomen van boorinstallatie 1 st 20.000,0 20.000,0 20.000,0
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beton van de boorpalen Ø1,0 m 825 m³ 250,0 206.166,7 206.166,7

staal voor de wapening van boorpalen 65.971 kg 1,2 79.165,6 79.165,6

schraal beton voor werkvloeren, minimum dikte 0,10 m dik. 393 m² 11,0 4.323,0 4.323,0

beton van de funderingszolen onder de vorstgrens 300 m³ 120,0 36.000,0 36.000,0

staal voor de wapening van funderingszolen 52.500 kg 1,2 63.000,0 63.000,0

beton van de landhoofden en de vlotplaten 210 m³ 300,0 63.000,0 63.000,0

staal voor de wapening van de landhoofden en de vlotplaten 36.751 kg 1,2 44.100,8 44.100,8

geprefabriceerde voorgespannen liggers (I-liggers) L ± 17 m 18 st 8.000,0 144.000,0 144.000,0

geprefabriceerde voorgespannen randligger L = ± 17 m 6 st 12.000,0 72.000,0 72.000,0

new Jerseys op de brug, aan de rand 105 m 70,0 7.336,0 7.336,0

new Jersey op de brug, in het midden 52 m 90,0 4.716,0 4.716,0

voor op het brugdek: gietsasfalt als beschermlaag op de afdichting, volgens overeenkomstig bijgevoegd artikel, op de oppervlakken aangeduid op de plans624 m² 10,0 6.235,6 6.235,6

leuningen over de brug 105 m 350,0 36.680,0 36.680,0

antigraffiti coating volgens bestek op betonnen delen 440 m² 22,5 9.903,6 9.903,6

grondkeringen talud brug (gewapende grond) 1 TP 500.000,0 500.000,0 500.000,0

diverse 10% 1 TP 134.470,3 134.470,3 134.470,3

Totaal werken brug (excl. BTW) € 1.479.173,7 € 1.479.173,7 € 0,0 € 0,0 € 0,0

BTW € 310.626,5 € 310.626,5 € 0,0 € 0,0 € 0,0

TOTAAL  incl.. BTW € 1.789.800,1 € 1.789.800,1 € 0,0 € 0,0 € 0,0

totaal tlv Mitiska AWV stad Mechelen de Lijn

TOTAAL (excl. BTW) € 4.409.623 € 4.088.726 € 494.789 € 0 € 0

BTW (21%) € 926.021 € 858.632 € 103.906 € 0 € 0

ALGEMEEN TOTAAL (incl. BTW) € 5.335.643 € 4.947.358 € 598.695 € 0 € 0

ARCADIS Belgium nv 3BE0112000445_raming_V11_27032017_UV

p 3/4
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9 VERDERE PROCEDURE 

9.1 Afsluiten samenwerkingsovereenkomst VII 

Met deze formule verbinden de partijen zich ertoe de ontsluitingsinfrastructuur ter verbetering van de bereikbaarheid 

van specifieke zones van commerciële activiteiten in privaat of openbaar beheer aan te leggen of her in te richten. 

 

9.2 Verder verloop van de studie en de uitvoering 

Na goedkeuring van het dossier door de RMC, moeten volgende stappen doorlopen worden: 

• Opmaken van definitieve ontwerpplannen 

• Omgevingsvergunning. 

• Opmaak aanbestedingsbundel 

• Aanbesteding 

• Uitvoering van de werken 

• Voorlopige oplevering 

• Definitieve oplevering 
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10 BIJLAGEN 

 

10.1 Verslag GBC 20160412 

  



GEMEENTELIJKE	BEGELEIDINGSCOMMISSIE	VAN	
STAD	MECHELEN	

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 12/04/2016 
 

Verslaggever: Valère Ceyssens/Leen Schaerlaekens Aard van de GBC‐beslissing

Verslag ‐ versie 13/05/2015 (def. verslag) Geen eindbeslissing, nog verdere 

uitwerking

Onderwerp: Unieke verantwoordingsnota Mechelen 

Noord IV 

 

Aanwezigheidslijst 

1. Vaste leden 

Naam  Dienst  Telefoon/e‐mail Aanwezig (A)
Aanwezig via 
volmacht (V) 
Afwezig (N) 

Marina de Bie 
(voorzitter) 

Stad Mechelen: 
schepen van 
mobiliteit 

Marina.debie@mechelen.be A 

Bart Somers  Stad Mechelen: 
Burgemeester 

Bart.somers@mechelen.be
 

Verontschuldigd

Frank Leys  Departement 
Mobiliteit en 
Openbare 
Werken ‐ BMV 

Frank.Leys@mow.vlaanderen.be A 

Lieven Desmidt  AWV Antwerpen Lieven.desmidt@mow.vlaanderen.be   A 

Eva Van den Bossche  AWV Antwerpen Eva.vandenbosche@mow.vlaanderen.be    A 

Tim Cordemans  VVM De Lijn  Tim.cordemans@delijn.be A 

 

2. Variabele leden 

Naam  Dienst  Telefoon/e‐mail Aanwezig (A)
Aanwezig via 
volmacht (V) 
Afwezig (N) 

Staf Aerts  Provincie Antwerpen, 
dienst mobiliteit 

Staf.Aerts@admin.provant.be A 

Bert Foucart  Departement  Ruimte

Vlaanderen 

 

Bert.foucart@rwo.vlaanderen.be A 



 

 

3. Adviserende leden 

Naam  Dienst / organisatie  Telefoon/e‐mail Aanwezig (A)
Afwezig (N) 

Leen Schaerlaekens 
 

Stad Mechelen: dienst 
ruimtelijke planning 
en mobiliteit 

leen.schaerlaekens@mechelen.be 
 

A 

Bram Van Dyck  Stad Mechelen: dienst 
ruimtelijke planning 
en mobiliteit 

bram.vandyck@mechelen.be A 

Wim Vandevorst  Stad Mechelen: 
afdeling projecten en 
planning 

Wim.vandevorst@mechelen A 

Ghislain Herman  Politie, advies en 
vergunningen 

verkeersadvies@pzmewi.be A 

Juliaan De Bie  Brandweer  brandweer@mechelen.be N 

Natascha Diericx  Stad Mechelen: 
Dienst duurzame 
ontwikkeling en 
energie 

Natascha.diericx@mechelen.be Verontschuldigd

Lieselotte van Egdom  Waterwegen en 
Zeekanaal 

Lieselotte.vanegdom@wenz.be A 

Cathérine Hoebeeck  Waterwegen en 
Zeekanaal 

Catherine.hoebeeck@wenz.be Verontschuldigd

 

Tom Peeters  Adviesbureau TPE  AB‐TPE@telenet.be A 

Jan Du Bois  Mitiska  Jan.dubois@mitiska.com A 

Pierre Iserbyt  Mitiska  pierre@serdiser.be A 

Valère Ceyssens  ARCADIS  Valere.ceyssens@arcadis.com A 

 

Volmachten 

Geen volmachten 

Vaststelling van het quorum 

De voorzitter stelt vast dat alle vaste leden fysisch of bij volmacht aanwezig zijn en dat de GBC dus 

rechtsgeldig kan beraadslagen. 



Verslag van de vergadering 

1. Agenda 

 Bespreking van de unieke verantwoordingsnota Mechelen‐Noord IV. 

2. Bespreking van de nota  

Het project wordt toegelicht a.d.h.v. een presentatie door ARCADIS.  Er wordt door ARCADIS geconcludeerd 

dat het voorgestelde ontsluitingsconcept voor Mechelen‐Noord IV met een nieuwe parallelweg langs de R6 

die aansluit op de N16 en de R6 ongelijkvloers kruist, voldoet aan de vereisten uit het plan‐MER waarbij 

met name op geen enkel van de onderzochte kruispunten de verzadigingsgraad met meer dan 5% stijgt, 

mits voorgestelde correcties tov plan Mer mbt routekeuzes. De bypass tussen N16 en R6 die in de Plan MER 

is aangehaald past binnen het maatregelenpakket bij de ontwikkeling van zowel Mechelen Noord III en IV 

en zal bijgevolg actueel kunnen worden bij de ontwikkeling van Mechelen Noord III.   

 

De aanwezigen hadden volgende opmerkingen, suggesties, vragen: 

 Wat is de hoogte van de brug die het retailpark ontsluit? Nazicht op de plannen leert dat de 

vrije hoogte onder de brug 5,00 m is.  AWV dient deze hoogte intern nog te verifiëren en te 

confirmeren – deze vraagstelling is overgemaakt op een voorgaande overlegvergadering. De 

route voor uitzonderlijk vervoer dient te worden gevrijwaard. 

 Er werd gefocust op de auto‐ontsluiting. Er dient ook aandacht  te gaan naar de ontsluiting 

met alternatieve vervoersmissdelen, zoals fiets en openbaar vervoer. Dit werd onderbelicht 

in de nota. Zowel de  fietsverbindingen op hoger  schallniveau alsook de mogelijkheden op 

vlak van openbaar vervoer in het ruimere netwerk dienen nog bijkomend grondig te worden 

onderzocht. 

 De Lijn geeft aan dat de mogelijkheid bestaat om de ontwikkeling Mechelen Noord IV  in de 

toekomst via het openbaar vervoer te ontsluiten.  

o Hiertoe  heeft  De  Lijn  een  eerste  voorstel  uitgewerkt  tot  herziening  van  hun 

bediening in het gebied en het er mee samenhangend netwerk. Ze mikken op een lijn 

die Mechelen Noord ontsluit via een kwartiersfrequentie en  in de visie‐nota  is een 

haltering  t.h.v.  de  ontwikkeling  op  de  N16  mogelijk.  Belangrijk  aspect  is  de 

oversteekbaarheid  van  de  N16  voor  de  voetgangers  en  dus  de  bereikbaarheid  / 

toegankelijkheid van de bushaltes. De Lijn maakt de visie‐nota m.b.t. de bediening 

van Mechelen Noord over. 

o Nazicht  van  verbeterde  bereikbaarheid  met  openbaar  vervoer  dient  te  worden 

onderzocht en opgenomen worden in de multimodale ontsluiting 

o MOW stelt voor om de haltes in de omgeving van het nieuw aan te leggen kruispunt 

te voorzien, maar vreest de impact van de groenfase voor voetgangers op de VRI en 

de capaciteit van het kruispunt. Tevens geeft dit een zeer grote omloopfactor voor 

de  voetgangers  die  daarenboven  naast  de N16  tevens  nog  eens  de  R6  dienen  te 

kruisen. De Lijn geeft aan dat de  ideale positionering van de halte  is gelegen tussen 

het nieuwe kruispunt en de oprit E19. AWV is hier geen voorstander van omwille van 

de hoge snelheid op dit punt en de organisatie van de uitvoegstroken. Verder nazicht 

voor een optimale ontsluiting met openbaar vervoer is nodig. 



 De  stad  Mechelen  wijst  erop  dat  een  meer  directere  relatie  voor  de  fietser  tussen  de 

ontwikkelingen in de lus en de stad noodzakelijk is.  

o De ontwikkelingen van een watergebonden activiteit in de rand van de Dijle kan een 

oplossing  betekenen  voor  een  meer  directe  fietsrelatie.  Er  zijn  voorlopig  geen 

plannen  die  inzicht  geven  op  de  watergebonden  ontwikkelingen.  Arcadis  zal  een 

overleg plannen met Waterwegen en Zeekanaal om na te gaan wat mogelijk is. 

o De fietsrelaties op hoger schaalniveau dienen te worden nagegaan en er dient op de 

belangrijkste verbindingen maximaal worden  ingezet. Onderzoek naar haalbaarheid 

van verschillende opties is noodzakelijk. 

 Houdt de ontwikkeling van retail op deze  locatie rekening met de geplande ontwikkelingen 

op  het  Rode  Kruisplein?  Is  er  al  zicht  op  het  soort  retail. Mitiska  geeft  aan  dat  het  de 

bedoeling  is  om  de  winkels  van  het  Rode  Kruisplein  te  verhuizen  naar  de  nieuwe 

ontwikkeling  (minstens de helft van de winkels zouden verhuizingen zijn – ook van andere 

retailwinkels in het Mechelse). 

 AWV vraagt een haaksere aansluiting van de nieuwe parallelweg op de N16 met bijkomende 

vraag om de lengte van de voorsorteerstroken voor linksafgaand verkeer te bestuderen i.f.v. 

een  optimale  evacuatie  van  het  kruispunt.  ARCADIS  zal  een  haaksere  aansluiting  van  de 

parallelweg op de N16 uitwerken. 

 De  politie  vraagt  om  specifiek  aandacht  te  willen  besteden  aan  de  lengte  van  de 

linksafslagstrook  komende  vanuit Mechelen  naar  de  nieuwe  parallelweg  om  het  risico  op 

verstoring  van  de  rechtdoorrijdend  verkeer  te minimaliseren.  ARCADIS  geeft  aan  dat  het 

kruispunt in zijn geheel herwerkt zal worden (zie opmerking van AWV hierboven). 

 Ruimte Vlaanderen vraagt om de kruispunten  in ontwerpfase  te evalueren op bochtstralen 

voor uitzonderlijke transporten. 

 Ruimte Vlaanderen merkt op dat de uitwerking van de ontsluiting er anders uitziet dan in de 

schematische voorstelling  in de plan‐MER aangezien de toegangsweg naar Mechelen‐Noord 

IV nu voorrang heeft op de ontsluiting van Mechelen‐Noord III. Omwille van de verschillende 

tijdshorizonten wat betreft de ontwikkeling van Mechelen Noord  III en  IV  is het begrijpelijk 

dat de ontsluiting zich nu meer richt op Mechelen‐Noord IV. Deze wijziging dient echter goed 

beargumenteerd  te  worden.  Ook  dienen  de  bochtstralen,  leesbaarheid,…  technisch 

nagekeken te worden 

 Komende  van  de  snelweg  zal  een  goede  voorsignalisatie moeten  voorzien worden  cf.  de 

signalisatie bij het verlaten van de stad. 

 Hoewel geen onderdeel van het voorgestelde ontsluitingsconcept voor Mechelen‐Noord  IV, 

merkt AWV op dat de aanleg van een bypass N16‐R6  (= optimalisatievoorstel uit de plan‐

MER) in 3 dimensies dient onderzocht om de impact van de taluds te kunnen inschatten.  Een 

ander voorstel van optimalisatie uit het plan‐MER, namelijk een bijkomende linksafslagstrook 

op  het  kruispunt  N16‐N1  is  volgens  AWV  niet  realiseerbaar  gezien  de  geplande 

aanpassingswerken aan dit kunstwerk.  

 De mogelijkheid om de zoutsilo’s in te planten in het binnendeel van de bocht naar de brug 

over de R6 wordt getoond. AWV heeft de digitale documenten ontvangen ter evaluatie en zal 

hierover feedback geven. 

 I.v.m. de financiering van de ontsluitingsoplossing wordt door Arcadis verduidelijkt dat enkel 

voor het nieuwe kruispunt op de N16 een subsidiëring (60/40) geldt in het kader van de met 

AWV  af  te  sluiten  samenwerkingsovereenkomst  type  VII.    De  aanleg  van  de  nieuwe 

parallelweg  langs de R6 en van de brug over de R6 vallen volledig  ten  laste van de private 

ontwikkelaar. 



 De provincie heeft nog een  aantal bemerkingen over maatvoering en dergelijke en maakt 

deze nog per mail over aan Arcadis (en de stad). 

 Ruimte Vlaanderen merkt  op  de  dat  het  totaalpakket  dat momenteel  gekend  is  eens  zou 

moeten  bekeken  worden  om  eventueel  een  aantal  synergiën  te  vinden.  Alzo  kan  er 

misschien  gekomen  worden  tot  een  optimalisatie  van  de  ontsluiting  van  enerzijds  de 

eigenlijke  site  voor  de  retail  (Mechelen  Noord  IV),  het  bijkomende  bedrijventerreinen 

(Mechelen Noord  III) en het watergebonden bedrijventerrein en anderzijds de  superknoop 

Mechelen Noord. 

 

Afspraken 

ARCADIS  

 verwerkt de ontwerpmatige opmerkingen m.b.t. de haakse  aansluiting, de dimensionering 

van de afslagstroken en de suggestie voor aanpassing van de aansluiting met het bestaande 

fietspad langs de Dijle; 

 neemt ook de multimodale bereikbaarheid onder de  loep: zowel optimalere fietsontsluiting 

als ontsluiting met openbaar vervoer (haltes, routes in netwerk) 

 gaat  in  verdere dialoog met de  verschillende actoren  ter uitklaring  van de ontwerpmatige 

issues m.b.t. de bediening van het toekomstig retailpark door het openbaar vervoer en per 

fiets;  

 maakt een motivering op voor de voorrang die in het ontsluitingsconcept wordt gegeven aan 

de toegang tot Mechelen‐Noord IV. 

 

Opmerkingen bij dit verslag 

Verslag werd verzonden aan de GBC‐leden op 25/04/2016. Opmerkingen die nog door de stad werden 

ontvangen, werden in dit verslag verwerkt. 
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10.2 Mail uitzonderlijk vervoer MOW 20160310 

  



1

Joke Van Haecke

Onderwerp: Bijlage_10.2

Van: stijn.desutter@mow.vlaanderen.be [mailto:stijn.desutter@mow.vlaanderen.be] Namens AWV, Zwaar Vervoer 

Verzonden: donderdag 10 maart 2016 14:22 

Aan: Gommeren, Annika <annika.gommeren@arcadis.com> 

CC: Lieven Desmidt <lieven.desmidt@mow.vlaanderen.be> 

Onderwerp: Re: R6-Mechelen 

 

Beste, 

 

Momenteel worden de N16 en R6 tussen de E19 en N1 zelden gebruikt. Vooral omwille van de draagkracht 

van de bruggen in de N16 over de E19 en Dijle. 

Qua hoogte bieden zij momenteel wel een alternatief. 

Want zware transporten rijden nu R6-N1-R12-N16a-N16. De N16a, Battelsesteenweg, is een moeilijke 

route die ook voor overlast zorgt. Een degelijk alternatief kwam er beter gisteren dan vandaag. 

 

Nu weten wij dat er heel wat te gebeuren staat rond in die zone. Maar een overzicht van alles wat er gepland 

is hebben we eigenlijk niet. 

 

Daarom lijkt het mij best dat we eens een volledig overzicht bekomen van alle plannen die momenteel op 

tafel liggen om dan een consequente keuze te kunnen maken. 

 

Lieven, kan jij daar het initiatief in nemen? 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team Zwaar vervoer 

AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER 

Expertise Verkeer en Telematica 

T. 02 553 78 47 

Koning Albert II-Laan 20 bus 4 - 1000 Brussel 

wegenenverkeer.be 

Volg ons op Twitter of like ons op Facebook 

Dit bericht is onderhevig aan deze e-maildisclaimer. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

2016-03-08 15:40 GMT+01:00 Gommeren, Annika <annika.gommeren@arcadis.com>: 

Beste, 

  



2

We zijn momenteel een project aan het uitwerken omtrent de ontsluiting van een retailpark in de lus van de R6 in 
Mechelen. 

We moeten hierbij een brug ontwerpen parallel aan de brug van de N16. 

We komen tot de vaststelling dat de R6 een route voor uitzonderlijk vervoer klasse R2 betreft met een 
draagvermogen klasse tussen 180 en 240 en een hoogte van meer dan 5 meter. 

  

Is deze selectie nog steeds van toepassing? 

En hoe hoog dient de vrije hoogte van de nieuwe brug te zijn?  De brug over de R6 van de N16 heeft een vrije 
hoogte van 5,5m. 

Kunnen wij dezelfde hoogte aannemen, of mogen we eventueel lager? 

  

Kan u spoedig een antwoord geven? 

  

Alvast bedankt. 

  

Met vriendelijke groeten 

 
Annika Gommeren | Projectleider | annika.gommeren@arcadis.com 
Arcadis Belgium nv | City Link 2 | Posthofbrug 12 | 2600 Antwerpen | België 
T 03 360 83 00 | M 0479 87 17 76 | F 03 360 83 01 
www.arcadis.com 
 

 
 
Be green, leave it on the screen. 

 

 
 
Maatschappelijke zetel: Arcadis Belgium nv, Koningsstraat 80, 1000 Brussel – www.arcadis.com 
BTW BE 0426.682.709 – RPR Brussel – ING 320-0687053-72 – IBAN BE 38 3200 6870 5372 – SWIFT BIC BBRUBEBB 

This e-mail and any files transmitted with it are the property of Arcadis. All rights, including without limitation copyright, are reserved. This e-mail 
contains information which may be confidential and may also be privileged. It is for the exclusive use of the intended recipient(s). If you are not the 
intended recipient(s) please note that any form of distribution, copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and 
may be unlawful. If you have received this communication in error please return it to the sender and then delete the e-mail and destroy any copies 
of it. Whilst reasonable precautions have been taken to ensure no software viruses are present in our emails we cannot guarantee that this e-mail 
or any attachment is virus-free or has not been intercepted or changed. Any opinions or other information in this e-mail that do not relate to the 
official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it. 
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10.3 Verslag overleg met AWV en stad Mechelen 9/06/2018 

  



Bespreking verwerkte opmerkingen nav eerste GBC d.d. 12/4/2016 

Verslag vergadering van donderdag 9 juni 2016 

AWV  - Anna Bijnsgebouw  

Aanwezig: 

Lieven Desmidt – AWV 

Wim Vandevorst – stad Mechelen 

Joke Van Haecke – Arcadis Belgium 

Pierre Iserbyt – Mitiska 

Jan Du Bois – Mitiska 

Tom Peeters – Adviesbureau TPE 

Besproken punten: 

Aansluiting kruispunt: 

- De nieuwe lokale ontsluitingsweg BT-MN4 is haaks aangesloten op de N16 zoals gevraagd.  

- De opstelruimte voor de linksaf-beweging is verdubbeld door voorziening van een extra 

voorsorteerstrook. 

- De linksafslagstrook op de N16 komende vanuit Mechelen is verlengd naar 90m. 

- De verkeerstechnische voorstellen zoals nu gepresenteerd en voorliggen, zullen door AWV 

worden gecontroleerd.  

Aansluiting fietspad op jaagpad W&Z: 

- Twee varianten van aansluiting voor het fietspad zijn voorgelegd. Hierop zijn geen 

opmerkingen –de feedback van W&Z zal worden afgewacht en op basis hiervan wordt de 

verdere uitwerking gedaan. 

Vrije hoogte brug: 

- Er is nog steeds geen 100% duidelijkheid over de vrije hoogte voor de overbrugging van de 

R6. Er wordt zowel een vrije hoogte van 4,5m geadviseerd als een vrije hoogte van 5m+ ( 

5,1m). Mitiska wenst graag finaal uitsluitsel over deze hoogte te krijgen zodat Arcadis hier 

het verdere infrastructuurontwerp op kan afstemmen. Gezien het maximale gehandhaafde 

stijgingspercentage van 4% voor fietsers – heeft elke bijkomende hoogtemeter als 

consequentie een extra 25 lengtemeters grondinname in het grondplan. Optimalisatie (i.e. 

streven naar minimale waarden) heeft positieve gevolgen voor een directere aansluiting van 

de fietsontsluiting op het jaagpad en een kleinere terreininname van de ontsluitingsweg op 

het retailpark zelf. 

- De beschikbare documenten mbt dwarsprofielen – schetsen en opmetingsplannen 

opgemaakt door Arcadis zullen ter beschikking worden gesteld van AWV ter controle. 

- AWV zal op basis hiervan intern afstemmen en de gewenste hoogte communiceren. 

 

 



Bushalteplaatsen: 

- Korte feedback mbt het overleg met de Lijn d.d. 3/6 wordt gegeven. Vraagstelling van De Lijn 

om de technische mogelijkheden te bekijken voor halteplaatsen op de N16 ter bediening van 

het retailpark alsook de bediening van de achterliggende wijk en toekomstige mogelijke 

ontwikkelingen binnen het GRUP (cf. woongebied). Voor De Lijn biedt deze nieuwe halte de 

mogelijkheid tot optimaliseren van het huidige net.  Zoals heden voorligt zal dit echter leiden 

tot een erg dure en voor de reizigers weinig comfortabele oplossing gezien de kruising 

(boven- of ondergronds) van zowel gewestweg N16, ringweg R6 als lokale ontsluitingsweg 

dient te gebeuren. Verdere gesprekken met De Lijn en stad Mechelen hieromtrent worden 

geïnitieerd. 

Zoutsilo’s: 

- AWV heeft over het voorstel van alternatieve locatie voor de zoutsilo’s teruggekoppeld (cf. 

mail Mevr. Van den Bossche d.d. 8/6/16) en concrete informatie gegeven voor de bediening 

van de locatie van de zoutsilo’s. Belangrijk is dat voertuigen zowel voor exploitatie als deze 

van belevering van  het zout de site eenvoudig kunnen op- en afrijden. A.d.h.v. de gegeven 

input zal door Arcadis  worden gezocht naar een optimale afwikkeling op dit perceel; de 

opgegeven randvoorwaarden indachtig.  Er wordt vervolgens teruggekoppeld naar AWV. 

 

 

Opgemaakt op 10 juni 2016 

Tom Peeters 

Adviesbureau TPE  



 

 

. 
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10.4 Opmerkingen provincie d.d. 22/09/2016 
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Joke Van Haecke

Onderwerp: bijlage 10.7

Van: AERTS Staf [mailto:Staf.AERTS@provincieantwerpen.be]  

Verzonden: donderdag 22 september 2016 16:28 

Aan: Gommeren, Annika <annika.gommeren@arcadis.com> 

Onderwerp: RE: Unieke verantwoordingsnota Mechelen-Noord IV 

 

Beste Annika,  

 

 

Volgende bemerkingen over de maatvoering geven we nog graag door: 

 

• Schrikafstand tussen fietspad en talud/helling dient te worden voorzien op min. 1,00m. 

(momenteel slechts 0,50m + zeer groot hoogteverschil!) 

• Wanneer het te overwinnen hoogteverschil bij een stijgende helling meer dan 5,00m bedraagt (hier 

ca. 8,00m), wordt de helling best onderbroken door een horizontaal gedeelte van ca. 25,00m.  

• Een bijkomend aandachtspunt is de snelheid van de dalende fietsers en de haakse aansluiting met 

het fietspad langsheen de R6. Ook de scherpe bocht binnen de helling wordt best vermeden (zie 

onderstaand punt). 

• Bochtstralen van het fietspad dienen te worden vermeld op het grondplan (De haakse ‘knik’ binnen 

de helling lijkt alvast te scherp Binnenstraal aanbevolen; 10,00m. Bij fietspad 2,50m; buitenstraal 
12,50m. � Vademecum Fietsvoorzieningen. Bij lange neerwaartse hellingen wordt er best nog een 

0,5m extra bochtstraal bij gerekend, aangezien de snelheid van de fietsers dan hoger ligt. -> 

Ontwerpwijzer Fietsverkeer) 
 

Bedankt voor je herinneringsmail. 

 

 
Met vriendelijke groeten 

 

Staf Aerts 

-- 

DIENST MOBILITEIT 
team Mobiliteitsplanning – Mobiliteitsadviseur 
Niet aanwezig op maandag en woensdag 
PaS - Provinciehuis aan de Singel 
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen 
T +32 3 240 59 60, M +32 474 28 11 39 
Volg ons via: Facebook, Twitter, Linkedin 
www.provincieantwerpen.be 
  

 

 

 

 

Van: Gommeren, Annika [mailto:annika.gommeren@arcadis.com]  

Verzonden: dinsdag 20 september 2016 10:27 
Aan: AERTS Staf 

Onderwerp: Unieke verantwoordingsnota Mechelen-Noord IV 

 

Beste Staf, 
 
Op de GBC van 12/04/2016 omtrent de unieke verantwoordingsnota mbt Mechelen-Noord IV werd door jullie 
aangehaald dat de provincie nog een aantal bemerkingen had omtrent maatvoering en dergelijke en dat jullie deze 
nog per mail zouden overmaken (zie verslag GBC in bijlage). 
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Tot op heden hebben wij hieromtrent nog geen info ontvangen (of deze mail is verloren geraakt). 
 
Zou u ons spoedig deze bemerkingen kunnen bezorgen?  Dan kunnen we ze mee opnemen in de nota. 
 
Alvast bedankt. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Annika Gommeren | Projectleider | annika.gommeren@arcadis.com 
Arcadis Belgium nv | City Link 2 | Posthofbrug 12 | 2600 Antwerpen | België 
T 03 360 83 00 | M 0479 87 17 76 | F 03 360 83 01 
www.arcadis.com 
 

 
 
Be green, leave it on the screen. 

 

 
 
Maatschappelijke zetel: Arcadis Belgium nv, Koningsstraat 80, 1000 Brussel – www.arcadis.com 
BTW BE 0426.682.709 – RPR Brussel  
BNP PARIBAS FORTIS – IBAN BE94 2200 6092 3514 – SWIFT/BIC GEBABEBB36A 

This e-mail and any files transmitted with it are the property of Arcadis. All rights, including without limitation copyright, are reserved. This e-mail 
contains information which may be confidential and may also be privileged. It is for the exclusive use of the intended recipient(s). If you are not the 
intended recipient(s) please note that any form of distribution, copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and 
may be unlawful. If you have received this communication in error please return it to the sender and then delete the e-mail and destroy any copies 
of it. Whilst reasonable precautions have been taken to ensure no software viruses are present in our emails we cannot guarantee that this e-mail 
or any attachment is virus-free or has not been intercepted or changed. Any opinions or other information in this e-mail that do not relate to the 
official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it. 

Disclaimer: Op deze e-mail is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing. 
De tekst van het relevante artikel 124 kun je op onze website consulteren.  
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10.5 Mail AWV met betrekking tot hoogte brug d.d. 18/08/2016 
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Joke Van Haecke

Onderwerp: Bijlage 10.5

 

Van: Desmidt, Lieven [mailto:lieven.desmidt@mow.vlaanderen.be]  

Verzonden: donderdag 18 augustus 2016 8:29 

Aan: Joke Van Haecke <joke.vanhaecke@arcadis.com> 

CC: Jan Du Bois <Jan.DuBois@mitiska.com>; adviesbureau-tpe@telenet.be; Gommeren, Annika 

<annika.gommeren@arcadis.com>; Eva Van den Bossche <eva.vandenbossche@mow.vlaanderen.be> 

Onderwerp: Re: 20160616_MITISKA_Ontsluiting lus R6_Mechelen noord -0113-000445.150_Profiel vrije 

ruimte_AWV 

 

beste, 

 

U hebt mij nog gevraagd om standpunt in te nemen aangaande het profiel van vrije ruimte voor de te 

bouwen brug. 

 
De vrije hoogte van de bestaande brug in de N16 over de lus van de R6 is 5m60.  

 

We geven er de voorkeur aan om de 5m60 aan te houden als profiel van vrije ruimte voor de nieuwe brug, zodat we alle mogelijkheden 

voor uitzonderlijk vervoer en alle toekomstmogelijkheden voor latere herinrichting behouden. De studie voor de herinrichting van de 

superknoop zal aantonen of er geopteerd kan worden om het profiel van vrije ruimte eventueel te beperken. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Lieven Desmidt 

Dienstkringingenieur/projectleider 

AGENTSCHAP 

WEGEN & VERKEER 

Wegen en Verkeer Antwerpen 

T. 03 224 69 17 

Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 - 2018 Antwerpen 

wegenenverkeer.be 

Dit bericht is onderhevig aan deze e-maildisclaimer. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Op 16 juni 2016 16:29 schreef Joke Van Haecke <joke.vanhaecke@arcadis.com>: 

Geachte, 

  

In opvolging van het overleg dd. 09/06/2016 betreffende hogergenoemd project, zend ik u in bijlage de nodige 
documenten met betrekking tot de vrije doorrijhoogte onder de nieuwe constructie. 
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Overzicht documenten*:  

1)     Pdf: dwarsprofiel onder de bestaande brug = schetsvoorstelling op basis van de bestaande toestand. 

2)     Pdf: dwarsprofiel onder de nieuwe brug = schetsvoorstelling 

3)     Pdf: lengteprofiel nieuwe parallelweg 

4)     Pdf: hoogtekaart bestaande toestand op basis van een topografische meting  

5)     Pdf: plan versie B1 = voorstelling doortrekking parallel weg naar Mechelen-noord III 

*gelieve deze documenten enkel te bekijken ter beoordeling van het profiel van vrije ruimte, het eigenlijke ontwerp is 
intussen geëvolueerd. 

  

Op basis van deze documenten en eerder overleg werd de vrije doorrijhoogte van 5m onder de nieuwe brug 
weerhouden in het huidige ontwerp. 

  

In het overleg dd. 09/06/2016 gaf u aan dat er verschillende randvoorwaarden opgelegd kunnen worden afhankelijk 
van de ‘rol’ in transport routes die voor de R6 weerhouden worden.  

  

Standaard vrije doorrijhoogte: 4,5m (4,65 m inclusief profileringsreserve) 

Vrije doorrijhoogte: 5m (5,10m): route voor uitzonderlijk transport.  

  

Graag ontvangen we van u de randvoorwaarde die bindend is voor de verdere uitwerking van het ontwerp. 

  

Indien de toegevoegde documenten onvoldoende duidelijkheid scheppen mag u mij altijd contacteren. 

  

Met vriendelijke groet, 

Joke 

  

  

 
Joke Van haecke | Projectmanager | joke.vanhaecke@arcadis.com 
Arcadis Belgium nv | City Link 2 | Posthofbrug 12 | 2600 Antwerpen | België 
M +32 (0) 473 74 87 20 
www.arcadis.com 
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Be green, leave it on the screen. 

 

 
 
Maatschappelijke zetel: Arcadis Belgium nv, Koningsstraat 80, 1000 Brussel – www.arcadis.com 
BTW BE 0426.682.709 – RPR Brussel  
BNP PARIBAS FORTIS – IBAN BE94 2200 6092 3514 – SWIFT/BIC GEBABEBB36A 

This e-mail and any files transmitted with it are the property of Arcadis. All rights, including without limitation copyright, are reserved. This e-mail 
contains information which may be confidential and may also be privileged. It is for the exclusive use of the intended recipient(s). If you are not the 
intended recipient(s) please note that any form of distribution, copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and 
may be unlawful. If you have received this communication in error please return it to the sender and then delete the e-mail and destroy any copies 
of it. Whilst reasonable precautions have been taken to ensure no software viruses are present in our emails we cannot guarantee that this e-mail 
or any attachment is virus-free or has not been intercepted or changed. Any opinions or other information in this e-mail that do not relate to the 
official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it. 
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10.6 Overleg met de stad Mechelen d.d. 23/09/2016 

 

  



 

 

Arcadis Belgium nv, Kortrijksesteenweg 302    T 09 242 44 44    www.arcadis.com 

Maatschappelijke zetel: Arcadis Belgium nv, Koningsstraat 80, 1000 Brussel – www.arcadis.com 

BTW BE 0426.682.709 – RPR Brussel – ING 320-0687053-72 – IBAN BE 38 3200 6870 5372 – SWIFT BIC BBRUBEBB  
 

  

 

  

OVERLEGNAAM 

Masterplan Mechelen Noord IV 

DATUM 
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Gebouw Zeeridder, Mechelen 

DEELNEMERS 

Bram Van Dyck  – stad Mechelen 

Leen Schaerlaekens – stad Mechelen 
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Jo Van de Sype – Arcadis  
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VERSLAGGEVER 

Jo Van de Sype 

AFWEZIGEN 

/ 

NAAM 

Jo Van de Sype 

M +32 477 66 78 24  E jo.vandesype@arcadis.com 

 

 

 

   

De eerste versie van het Masterplan wordt voorgesteld met als doel om enerzijds al enige duiding te geven bij het 

ruimtelijk programma dat in opmaak is voor ontwikkeling van de site en anderzijds om al de eerste feedback te 

mogen ontvangen op het gemaakte plan van de stad zodat de nodige bijsturingen kunnen gebeuren. 

 

1. Algemeen 

 

Het masterplan zal de basis vormen voor de verdere opmaak van het RUP. Het RUP zal opgemaakt worden door 

IGEMO. Door de stad en Igemo werd reeds een checklist overgemaakt van onderdelen die in het masterplan 

besproken dienen te worden. De indeling van het masterplan is hier op gebaseerd. 

 

De Stad Mechelen vraagt om de Masterplannota verder nog te verfijnen. Er zijn nu reeds een aantal concepten 

beschreven doch dit kan nog verder uitgewerkt worden. Er wordt ook gevraagd om de bijgevoegde concepten 

ook tekstueel nog sterker toe te lichten en verder te verduidelijken. Verderop in de vergadering worden een aantal 

concrete verwachtingen of vragen hieromtrent toegelicht. 

 

Doelstelling is om te komen tot een gedragen visie m.b.t. ruimtelijke inrichting die kan worden verankerd in het 

RUP. Dit betekent niet dat het RUP daarom zeer gedetailleerde voorschriften zal krijgen, doch dit zal toch verder 

dienen te gaan dan de voorschriften die traditioneel hieromtrent in de gewestelijke rups terug te vinden zijn. 

Dit betekent bv. dat de vrijheidsgraden voor de ontwikkeling (inplanting gebouw met marges, hoogtes, …) in het 

masterplan moeten opgenomen worden zodat deze hun verdere vertaling in het RUP kunnen vinden. 

Een goed evenwicht tussen het bieden van voldoende flexibiliteit met anderzijds voldoende garanties voor de 

ruimtelijke kwaliteit zal gezocht dienen te worden. 

 

De stad erkent dat het in deze fase vroeg is om het ontwerp reeds definitief te bepalen maar een zo volledig 

mogelijk masterplan laat toe om belangrijke randvoorwaarden nu reeds te ondervangen en te bespreken wat de 

ruimtelijke vertaling in een RUP en de vergunning die op basis van het RUP zal aangevraagd worden, zal dienen 

te faciliteren. 
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2. Landschappelijke integratie 

 

 De stad benadrukt het belang van de site als visitekaartje. De aanzichten op het complex vanuit N16 

en R6 zijn prominent aanwezig en hier dient kwalitatief de nodige aandacht aan besteed te worden. 

Het geïntegreerd verhaal m.b.t. de groeninplanting versus de stedelijke accenten dient een goede 

vertaalslag te krijgen. De integratie van het parkeerbeleid is hier een voorbeeld van maar dient 

duidelijker worden geïllustreerd. Er is de vrees dat dit nog teveel als een grote parking ervaren kan 

worden. Het masterplan dient hier dieper op in te gaan. Vanuit de gecoro zullen hier sowieso vragen 

over komen.  

 De stad Mechelen geeft aan dat – vooral aan achterzijde – zich grote wandaanzichten ontspinnen. Er 

dient in het masterplan aangegeven te worden hoe hier mee zal worden omgegaan. De vrees is dat 

ondanks de goede intenties hier een onaantrekkelijke achterkant kan ontstaan. Er wordt toegelicht dat 

aan het retailpark ook een intern reglement gekoppeld wordt waarbij het b.v. verboden is om aan de 

achterkant containers e.d. te plaatsen. Er zal verder onderzocht worden hoe hiermee omgegaan zal 

worden. Een optie kan ook zijn om hier b.v. een groenwand te voorzien, … 

 De landschappelijke relatie met de Dijlevallei is niet evident. Hier dient ook dieper op ingegaan te 

worden in het masterplan b.v. betrekken gebouw in de beleving door b.v. een gemakkelijkere toegang 

tot het dak waar bv een groendak hierdoor wel belevingswaarde kan krijgen of een terras te voorzien 

met zicht op de Dijlevallei e.d. 

 De morfologie van het gebouw volgt deze van het landschap. De curve is zowel in de kom van de 

kleine vallei als in de Dijle terug te vinden. Hierover bestaat consensus dat in de morfologie weinig 

valabele en functionele alternatieven (m.b.t. optimaal ruimtegebruik) voor handen zijn. Echter dient wel 

een visie worden geponeerd met een minimum en maximum te ontwikkelen oppervlakte op de site (de 

voetafdruk zijnde de horizontale projectie). Echter dient evenzeer naar het profiel van het gebouw 

gekeken en hieraan begrenzingen worden gesteld om zowel voor het functionele gegeven (zijnde 

ontwikkeling nuttige retailvloeroppervlakte) als de landschappelijke integratie een referentiekader te 

scheppen. 

 

3. Mobiliteit 

 

 Parkeerbeleid: 

o Duidelijk aangeven in het masterplan welke parkeernorm wordt gehanteerd (cf. verordening 

stad Mechelen / 3st per 100m² ontwikkelbare retailoppervlakte, deze verordening legt reeds 

voldoende randvoorwaarden op, hier mag ook naar verwezen worden) 

o Mogelijkheid aangeven voor parkeerruimte onder de gebouwen – i.e. duidelijke aanduiding 

waar en het aantal plaatsen. Dit is mede een economisch gegeven. Er wordt toegelicht dat voor 

een retail park ontwikkeling (met de daarbij horende huurprijzen) ondergronds parkeren niet 

haalbaar is.   Ondergronds parkeren kan een optie zijn voor een grote ‘trekker’ die bereid is te 

betalen voor de noodzakelijk bijkomende parkeerplaatsen die dan enkel ondergronds kunnen 

geplaatst worden.  De stad geeft aan dat dienaangaande rekening dient gehouden met de 

gegevens uit de Mober en plan-MER.  

o Opmerking dat de parking vanuit zicht op N16 als parkeervlakte kan worden gepercipieerd: 

duidelijk motiveren met aanzichten en planmateriaal hoe dit gemilderd kan worden.  

o Aangeven dat een minimale aanwezigheid voor fietsenstallingen is voorzien. Deze aanduiding 

dient mee als basisoplossing en visie mee opgenomen. Er is nu enkel een focus op 

autoparkeren. 

o Vraagstelling van stad Mechelen om de parkeerruimte buiten de reguliere openingsuren van 

het retailpark te kunnen gebruik bij evenementen of ander = verder te bespreken. 
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 Gescheiden verkeersstromen: 

o Duidelijk op plan aan te geven dat de verschillende verkeersstromen zo conflictvrij mogelijk de 

site op en af gaan. De bereikbaarheid voor de fietser, wandelaar en openbaar vervoergebruiker 

dient ook aangegeven te worden, dit is nu nog te sterk gericht op de auto. De loop- en 

fietslijnen van de zachte weggebruikers dienen aangegeven te worden. 

o Bijkomende aandacht te besteden aan de radiale voetgangers- en fietsersbewegingen op de 

parking. 

o Vraagstelling of de site voor de zwakke weggebruiker doorwaadbaar blijft buiten de 

openingsuren, dit is bespreekbaar doch dit dient in functie van (sociale) veiligheid verder 

onderzocht worden. De opmerking wordt meegegeven om reeds in het ontwerp te kijken als de 

site afgesloten dient te worden hoe dit op een zo elegant mogelijke manier kan gebeuren b.v. 

door de landschappelijke inrichting e.d. Het volledige omheinen van de site dient vermeden te 

worden. 

o Vrachtwagentransport voor leveringen kent een afzonderlijke ontsluiting achteraan de 

gebouwen. Hiertoe wordt een rijstrook van max. 4m voorzien en een opstelzone van max. 4m 

voor laden en lossen. Gezien de relatief lage frequentie van belevering (voor sommige winkels 

gemiddeld 1X/week ) zal deze verkeersbelasting dan ook minimaal zijn. 

o De tunnel die voor de voetgangers voorzien wordt komende van de bushalte dient voldoende 

breed en op zo een manier aangelegd te worden dat deze niet als een smalle onaangename 

tunnel ervaren wordt.   

 Bushalte: 

o Voorstel met bushaltering op beide zijden van N16 technisch haalbaar met beveiligde 

oversteekplaats (VRI) op N16, verhoogde oversteekplaats met signalisatie t.h.v. 

ontsluitingsweg naar retailpark en ondergrondse kruising met ring R6 en.  

o Verdere afspraken met de Lijn d.d. di 27 september.  

o De openbaar vervoersontsluiting dient ook op de tekeningen meer naar voor te komen. 

 Simulatie kruispunt: 

o Voorstelling van het lichtengeregeld kruispunten met 3 fasen t.h.v. ontsluitingweg retailpark – 

N16. De afwikkeling d.m.v. een gestuurde lichtenregeling kan volledig conflictvrij gebeuren 

zonder ontwikkeling van te grote wachtrijen. 

 

4. Ruimtelijk programma 

 

 Bruto ontwikkelbare vloeroppervlakte: 

o Heden wordt uitgegaan van een bruto vloeroppervlakte van 27.500m² retail. Deze beperking is 

opgelegd vanuit het plan-MER vanuit mobiliteitsoogpunt. 

o Vraagstelling aan de stad Mechelen of deze uitbreidbaar is voor een complementaire invulling – 

zijnde complementair met als randvoorwaarde dat er binnen het maatgevend tijdsstip geen 

bijkomende belasting kan optreden. De stad geeft aan dat dit stedenbouwkundig zeer moeilijk 

afdwingbaar is. Deze suggestie kan verder worden bekeken. Er dient indien dit toch nog 

toegelaten zou worden in het masterplan heel duidelijk worden toegelicht om welk mogelijk 

ruimtelijk programma dit gaat en wat de mobiliteitseffecten hiervan zijn. 

 Samenvattende tabel met kerngetallen  -duidelijke opgave van het programma (min-max): 

o Parkeerplaatsen - fietsenstallingen 

o Ontwikkelbare oppervlakte – verharde oppervlakte infra 

o Bouwlijn 

o Buffervolumes 

o Groendaken 

o Enz…. 
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5. Duurzaamheid en Architecturale ambitie: 

 

 Duurzaamheid: 

o Aangeven op welke wijze met duurzaamheid wordt omgegaan. 

o Definiëren op welke energiebesparende maatregelen zal worden ingezet. 

o Mitiska geeft aan dat een kwaliteitslabel zal worden nagestreefd. 

 Architecturale ambitie: 

o Materiaalkeuze verder te definiëren de stad wenst hier meer duidelijkheid in, de stad heeft de 

gewoonte om in een RUP hier dieper op in te gaan en soms bv. ook bepaalde materialen 

volledig uit te sluiten. 

o Ambitieniveau inzake architectuur verder uit te schrijven (materiaalgebruik, aanzicht 

achterwand, bouwvolumes…) en kwalitatief verankeren in het masterplan. Er wordt toegelicht 

dat het intern regelement voor het retailpark ook uitspraken zal doen over reclame, signalisatie 

e.d., dit dient op een uniforme manier te gebeuren. 

 

6. Afspraken en verdere timing: 

 

 Tot heden is er nog geen delegatiebesluit voor opmaak van het RUP bevestigd via een officieel schrijven – 
dit is wel al via informele weg aan stad Mechelen verleend. Stad Mechelen zal echter wel al intern 
afstemmen en aan Igemo groen licht geven om de procedure voor opmaak RUP te starten. Delegatie dient 
officieel verleend te zijn  uiterlijk op of naar aanleiding van de plenaire vergadering van het RUP. Zonder 
dit besluit kan de formele procedure voor het RUP immers niet aangevat worden. 
 

 Stad Mechelen zal de masterplannota intern laten circuleren voor verdere feedback. 

 

 De herwerkte versie masterplan wordt bezorgd aan stad Mechelen tegen 10/10 voor verdeling. 
 

 Presentatie op de collegezitting vrijvm d.d. 21/10  vraagstelling om korte presentatie aan het college te 
kunnen geven – wordt besproken en teruggekoppeld. 

 

 Voorstelling aan Gecoro op ma 14/11. 
 

 Verdere stappen te bekijken voor inplanning van 2de GBC en een afzonderlijk overleg met Provincie 
Antwerpen/Ruimte Vlaanderen en AWV/MOW.  
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10.7 verslag De Lijn_ ontwerp haltehavens N16_20160927 

  



Bespreking herinrichting kruispunt N16 – ontsluiting retailpark MN IV 

d.d. 27/09/2016 
 

Verslag vergadering van dinsdag 27 september 2016 

De Lijn – kantoren Grotehondstraat Antwerpen 

Aanwezig: 

Tim Cordemans – De Lijn 

Roger Corbreun – De Lijn 

Frank Leys  – MOW 

Valère Ceyssens – Arcadis  

Jan Du Bois – Mitiska 

Tom Peeters – Adviesbureau TPE 

Besproken punten: 

Aansluiting kruispunt en infrastructuur haltehavens: 

- Algemeen oordeel van De Lijn m.b.t. de voorgestelde inrichting is zeer positief. 

- Volgende aandachtspunten dienen onderzocht: 

o Wettelijk kader m.b.t. haltering vlak voor de verkeerslichten 

o Afbouw in de snelheidsregimes te voorzien richting bushalte en afslag toegang 

retailpark – i.e. 70 – 50 – 30 km/u. Dit dient verder gecommuniceerd en afgestemd 

met AWV. 

o Voorbeeld van markering en weginrichting waarbij een rijstrook wordt omgevormd 

in busstrook – zie foto onder (referentie Bredabaan in Schoten). 

 



- Voor bediening van de haltehaven vanuit de achterliggende wijk en het 

woonuitbreidingsgebied aan overzijde N16 dient stad Mechelen betrokken voor de 

voorziening van de nodige infrastructuur (trap – aanpassing talud). 

- Vraagstelling aan De Lijn welke de toekomstige bediening zal zijn (frequentie) en op welke 

termijn dit aanbod zal gerealiseerd. De planningscontext blijkt zeer onzeker – verdere 

besluiten dienen genomen in de Vervoersregioraad alvorens een concreet aanbod van lijnen 

kan worden voorgesteld. Mocht de bediening er ooit komen dan is een realistische bediening 

2 tot 4 bussen per uur. 

- De Lijn heeft geen middelen om bij te dragen in de investeringen voor de halteinfrastructuur 

noch voor de tunnel onder R6. 

- Mitiska stelt dat de geraamde investeringen zeer groot zijn en moeilijk alleen te dragen in het 

kader van de dit project en wijst op de positieve elementen voor de gemeenschap 

(ontsluiten tegenoverliggende woonwijk voor openbaar vervoer, mogelijkheid tot 

optimaliseren van bediening van de stad voor  De Lijn). 

- De Lijn stelt dat de inrichting van een haltehaven langsheen gewestwegen volledig op het 

budget van AWV voor infrastructuurwerken voor openbaar vervoer kan verhaald. Dit dient 

nog verder worden besproken met AWV. 

- MOW suggereert een mogelijkheid om de lengte van de oversteekbeweging voor 

voetgangers onder of gelijkgronds op de R6 aanzienlijk te verminderen door lokale reductie 

van het aantal rijstroken op de lus van de R6 van 2 naar 1 (mogelijk supprimeren lokaal van 

de pechstrook over beperkte lengte ?). D.m.v. een simulatie zal Arcadis bekijken of deze 

rijstrookvermindering  geen repercuties heeft op de verkeersafwikkeling met te lange 

opstelrijen en conflicten als gevolg. 

- Alle informatie en suggesties geopperd supra dienen nog verder in detail doorgesproken met 

AWV. Hiervoor zal een afzonderlijk overleg worden georganiseerd. 

  

Opgemaakt op 29 september 2016 

Tom Peeters 

Adviesbureau TPE  

 



 

 

. 
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10.8 17/3/2017: Overleg met AWV en MOW omtrent grondplan 
infrastructuurwerken 
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VERSLAG 

ITEM  WIE 

   

DOEL Het doel van het overleg met de afdeling openbaar domein van stad Mechelen is de 

waterhuishouding van de totale ontwikkeling  Mechelen Noord IV (infrastructuur en 

gebouw) als een geïntegreerd geheel toe te lichten. Verder werden er nog een aantal 

elementen van het masterplan besproken en de maatvoering van de infrastructuur.  

 

volgende aspecten werden besproken:  

1. Uitgangspunten en randvoorwaarden (projecthistoriek) 

2. Aanpak van het regenwater cf. de principes van ‘ladder van Lansink’ 

3. Ingebuisde Holmloop en parallelle Aquafin collector, die de site doorsnijdt.  

4. Aansluitingspunt voor de DWA-leidingen. 

5. Groenscherm/Eco-wand en breedte dienstweg  

6. Eigendoms- en beheergrenzen.  

7. Maatvoering typedwarsprofiel nieuwe parallel weg.  

 

1 Uitgangspunten en randvoorwaarden:  

 

De projecthistoriek met betrekking tot de waterhuishouding, lozingspunten en buffering 

wordt besproken aan de hand van het verslag dd. 22/01/2014 (toegevoegd in bijlage). 

Op basis van de uitgangspunten en de informatie m.b.t [...] werd een watertoets 

opgemaakt om de haalbaarheid van het te bufferen volume op de site te evalueren. 

(laatste versie watertoets dd. 07/04/2014) 

 

- De geplande afvoer van het hemelwater is mogelijk via lozingsconstructie 

R25 op de Dijle (Machtigingsaanvraag W&Z) 

- In [A1]de watertoets wordt het “worst case scenario” gesimuleerd: 6.400m³ 

buffervolume voor captatie van het regenwater afkomstig van de verharde 

oppervlakte van infra en gebouw met volgende meest negatieve 

uitgangspunten:  

o Geen infiltratie mogelijk (cf. permanente watergevoeligheid van het 

gebied en de bodemkarakteristieken van historisch GMO die 

infiltratie niet toelaten) 
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o Geen rekening gehouden met groendak ifv tijdelijke buffering met 

vertraagde lozing 

o Volledig verhard terrein 

o Extra buffering als compensatie voor de natuurlijke berging van het 

terrein 

o Extra buffering ingevolge de stremming van de lozing door de 

getijdenwerkingvan de Dijle. 

 

2 Visie hemelwaterbeheer:  

 

Het project is sterk verder uitgewerkt architecturaal, infrastructureel en ecologisch ten 

opzichte van de eerste uitgave van de watertoets.  

De visie met betrekking tot de waterhuishouding wordt [A2]toegelicht aan de stad 

Mechelen. 

 

Op gebouwniveau: 

o Voorzien van een grijswater-circuit, hergebruik van hemelwater 

o Realisatie van een groendak 

Op infrastructuurniveau:  

o Het parkeerterrein zal ontworpen worden in de filosofie van 

oppervlakteberging en groenaanplanting in open kanalen. 

o De nieuwe parallelweg langs de R6 kent de noodzakelijke 

verhardingsoppervlakte voor een goede weguitrusting, de bermen zijn 

onverhard. De straatkolken van de parallelweg sluiten aan op een nieuwe 

langsgracht tussen deze weg en de R6.  

 

Reactie stad Mechelen: 

Stad Mechelen benadrukt het belang van infiltratie als hoogste trap (cf. ladder van 

Lansinck); er mag niet te snel besloten worden dat dit niet mogelijk is. (suggestie om 

meting grondwaterstanden om de 14d., infiltratieproeven uit te voeren) 

 

Mitiska:  

Er wordt verduidelijkt dat door het nemen van maatregelen op gebouwniveau en 

infrastructuurniveau de infiltratiekansen maximaal benut zullen worden. Het bouwen 

van eerder artificiële buffersystemen (bv. waterdoorlatende verhardingsopbouw en 

ondergrondse kratten) wordt voor deze specifieke locatie liefst niet weerhouden. 

Echter mag men niet vanuit proefondervindelijke opstelling – indien gunstig resultaat - 

concluderen dat in een waterziek gebied met beperkte infiltratiecapaciteit men moet 

kunnen rekenen op het infiltrerende volume water om dit in theoretische berging dan in 

mindering te kunnen brengen. 

 

Reactie stad Mechelen:  

Stad Mechelen gelooft eveneens in bovengrondse goed inspecteerbare en 

onderhoudsarme oplossingen en waarvan de werking aantoonbaar is en gecontroleerd 

kan worden.  

 

BESLUIT: 

>> De milderende maatregelen en de watertoets zullen verfijnd worden en opnieuw 

besproken met de afdeling openbaar domein.  

>> Een proefprogramma om de haalbaarheid van infiltratie in situ aan te tonen zal 

worden opgestart indien de milderende maatregelen niet zouden voldoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIE 

3 Ingebuisde Holmloop en parallelle Aquafin overstortleiding:  

 

In kaart brengen van de bestaande situatie:  

1) Dhr. Steven Bouwens zal de historiek en de archiefdocumenten opzoeken. 

2) De overstortleiding vervult een belangrijke rol in de hemelwaterhuishouding 

van de wijk Galgenberg. De stad Mechelen geeft aan dat deze capaciteit 

gegarandeerd moet blijven >> informatie zal worden opgezocht.  

 

 

 

INFO 

 

INFO 
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Overleg met de waterloopbeheerders & rioolbeheerder:  

• Wat zijn de technische mogelijkheden? (omlegging Holmloop, aanpassing 

vormgeving buffering, alternatieve buffermogelijkheden) 

• Wat zijn de juridische mogelijkheden? (bouwen boven de collector, 

ondergrondse innames,V) 

• Onderzoek naar de staat van de leidingen dringt zich op 

 

Er wordt een vervolgoverleg gepland met W&Z, Provincie Antwerpen Dienst 

Waterlopen, Aquafin  en stad Mechelen. 

 

Reactie stad Mechelen: 

De stad heeft geen waterlopen in eigen beheer op haar grondgebied. De stad 

benadrukt het belang van de collector in relatie tot de waterhuishouding van de wijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERLEG 

4 Aansluitingspunt voor de DWA-leidingen:  

 

Er zijn geen aansluitpunten voor DWA-leidingen langs de zijde Mechelen Noord IV van 

de N16. Het meest nabijgelegen mogelijke aansluitpunt bevindt zich aan de zijde van 

de wijk Galgenberg rechtstreeks op  de collector van Aquafin. De capaciteit van deze 

collector is voldoende volgens stad Mechelen en voorzien voor bijkomende 

aansluiting. Deze informatie met betrekking tot de afwaartse randvoorwaarden wordt 

opgevraagd bij Aquafin.  

 

Er zal worden onderzocht of de aansluiting gravitair kan verlopen of dat pompen 

noodzakelijk zal zijn. >> Kruising N16 

 

 

 

 

 

INFO 

 

STUDIE 

5 1) Groenscherm, Eco-wand 

 

Stad Mechelen uit haar bezorgdheid omtrent de uitstraling van de “achtergevel” van 

het gebouw waarlangs de  dienstweg voor toelevering van het retailpark loopt. De stad 

Mechelen uit haar twijfel over een “eco-wand” en brengt een argument van Natuurpunt 

aan dat spreekt over een “eco-val”. Er wordt meer geloof gehecht aan een gelaagde 

groenbuffer tussen R6 en toeleverweg.  

 

Ontwerpers:  

De ontwerpers benadrukken het gemeenschappelijk belang van een “wervende 

aantrekkelijke” achterzijde van het gebouw. De toekomstige klanten komen langs de 

parallelweg de site opgereden en potentiële klanten kunnen het retailpark zien vanaf 

de R6.De achterzijde van het retailpark met de aanwezigheid van toegangspoorten is 

een gevoelige zone voor diefstal en vandalisme zoals dit al is gebleken uit andere 

projecten.  Voor dit project kan de zichtbaarheid vanaf de R6 en vanaf de parallelweg 

zorgen voor een vorm van sociale controle.  Het optrekken van een groene wand 

tussen R6 en parallelweg neemt deze zichtbaarheid weg en zal het 

onveiligheidsgevoel van werknemers en toeleveranciers vergroten. 

 

Besluit:  

De ontwerpers zullen het ontwerp op dit punt versterken. Ter ondersteuning zullen er 

concrete voorbeelden gezocht worden van groenwanden die in de praktijk reeds hun 

waarde toonden en die er nog groen en verzorgd uitzien na meerdere jaren.  

 

2) Breedte parallelweg 

Stad Mechelen vraagt of de huidige breedte van 8m van de toeleverzone kan verkleind 

worden.   

De ontwerpers duiden de opbouw van de dienstzone: 

1,5m groenzone (groene gevel/eco-wand) 

2,5m verharding met klinkers voor zwaar verkeer met daaronder de nutsleidingen 

4m asfaltverharding als rijweg voor zwaar verkeer + brandweg conform vereisten 

brandweer (4m breedte op 4m afstand van gebouw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTWERP 
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6 

7 

Eigendoms- en beheergrenzen.  

Maatvoering typedwarsprofiel nieuwe parallel weg. 

 

Om het ruimtebeslag van de nieuwe parallelweg eenduidig in kaart te brengen moet er 

consensus zijn rond: 

 

1) De maatvoering van de kruinbreedte en de opbouwende elementen van de 

rijweg: 

a. Rijstrookbreedte: 3,10m (verkeersruimte vrachtwagen) 

b. Markeringen 0,15m 

c. Redresseerstrook 0,3m 

d. Kantstrook/goot 0,5m 

e. Bergingsruimte 2,5m (gemeten vanaf binnenzijde buitenste 

kantstrook) 

f. Bergingsruimte 3m (langsheen de zijde met bomen en 

verlichtingspalen) 

 

2) De principes van de waterhuishouding:de gracht tussen parallelweg en R6 

kan zo exact gedimensioneerd worden en de as van de parallelweg kan 

opschuiven richting as van de R6.  

 

Overdracht wegtracé naar de stad Mechelen: 

Hiertoe dient een gemeentelijke rooilijn-procedure te worden opgestart, de procedure 

is vergelijkbaar met een stedenbouwkundig proces: 

- College 

- Gemeenteraad 

- Openbaar Onderzoek 

- Adviesvragen aangrenzende perceeleigenaars (W&Z, AWV,...) 

- Publicatie in het staatsblad 

- Onderzoek afschaffing eventuele buurtwegen  

>> De vormvereisten voor de plannen zijn deze van rooilijn- en innameplannen 

 

Aandachtspunten:  

>> stad Mechelen heeft geen bruggen in beheer >> overdracht van de brugconstructie 

moet bekeken worden met AWV  

 

 

 

 

 

 

AKKOORD 

Afdeling OD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIE 

 

 

 

AWV 

PROCES Het verdere proces van de ontwikkeling voor Mechelen-Noord IV 

 

A. masterplan als basis voor opmaak RUP 

 

1) Het formeel verslag van de GECORO wordt nog overgemaakt (ongunstig) 

2) Het collegebesluit (opleggen van minimale randvoorwaarden) 

3) Tekstuele opmerkingen op het document van het MASTERPLAN 

4) Resultaat van het overleg van de stad Mechelen met Ruimte Vlaanderen en 

Provincie 

        >> Al deze adviezen worden verwerkt in het masterplan 

 

 

B. Unieke verantwoordingsnota = mobiliteitsprocedure 

 

1) Aanpassen unieke verantwoordingsnota. 

2) Indienen 15 wd voorafgaandelijk aan de zitting 

3) Voorstel GBC einde januari 2017 

 

C. Structureel overleg AWV – stad Mechelen (15 januari) 

 

1) Inrichting bushaltes N16 en oversteekbaarheid R6 

2) Nieuwe locatie zoutsilo’s 

 

D. dossier Ontbossing-Boscompensatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIE 

 

 

 

 

 

 

GBC 

 

 

 

 

NOTA 
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1) Vergunningsaanvraag is lopende   

BIJLAGE  

1) Verslag overleg waterhuishouding dd. 22/01/2016 

2) Typedwarsprofiel parallelweg dd. 06/12/2016 

3) Ontwerpplan Aquafin Collector parallel aan Holmloop 
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VERSLAG 
 

Onderwerp  

BE0113000445 – Watertoets – Ontwikkeling Mitiska 

Plaats van bespreking Datum van bespreking 

Gebouw de Zeeridder 
Befferstraat 25 
2800 Mechelen 

22/01/2014 

Opgesteld door Verslagnummer en kenmerk 

Marjolein Denissen V2 / 2014.1453/ MDN /eco 

Afdeling Verzenddatum 

IRV 7/03/2014 

Aanwezigen Verontschuldigden Kopie ter info 

STAD MECHELEN 
     Tom Depuydt 
     Paul Temmerman 
MITISKA 
     Jan Du Bois 
     Dirk Broos 
     Pierre Iserbyt 
W&Z 
     Catherine Hoebeeck 
ARCADIS BELGIUM 
     Tom Peeters  
     Marjolein Denissen 

  Geen Allen 

 

1 Doel van de bespreking 

In het kader van de voorstudie van de ontwikkeling van de site gelegen binnen de 

lus van R6 te Mechelen door Mitiska  werd een watertoetsnota opgemaakt met 

enkele uitgangspunten en berekeningen.  Deze dient als basis ter bespreking op 

deze vergadering. 

2 Besproken punten 

2.1 Holmloop 

De Holmloop loopt ingebuisd onder de site door.  Ze voert het overtollig 

regenwater, komende uit de Galgewijk, aan de overkant van de N16, af richting 

Dijle.  Aquafin heeft hier over de hele site een parallelle buis aangelegd die als 

extra buffering dient in het geval van een hoog waterpeil op de Dijle, waardoor 

geen lozing over een bepaalde periode mogelijk is. 

 

ARCADIS Belgium nv/sa 
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www.arcadisbelgium.be 
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De capaciteit van het leidingensysteem is maximaal benut.  De hemelwaterafvoer 

van de site op deze inbuizingen aansluiten is hierdoor onmogelijk. 

Boven de ingebuisde Holmloop is het niet toegelaten door Aquafin en W&Z om een 

gebouw aan te leggen. 

De staat van de inbuizingen is niet gekend. (Beschadiging? Verval?)  

Het studiebureau zal bij  Aquafin polsen naar de staat van de inbuizingen en naar 

de problematiek inzake aanleg wegenis. 

2.2 Lozing op de Dijle 

Stad Mechelen is in het bezit van foto’s van onderstaande uitstroomconstructies. 

Deze zijn in bijlage te vinden bij dit verslag. 

Uitstroomconstructie R25 

Vlak voor de brug van de afrit van de autostrade bevindt zicht lozingsconstructie 

R25.  Voor Stad Mechelen en W&Z is het niet duidelijk of deze constructie 

momenteel nog in gebruik is.  Dit lozingspunt zou gebruikt kunnen worden, maar 

dan dient dit eerst te worden onderzocht. 

Uitstroomconstructie R27 

Deze lozingsconstructie is die van de ingebuisde Holmloop en de parallelle 

riolering van Aquafin.  Zoals hierboven vermeld in §2.1 kan deze niet gebruikt 

worden. 

Algemeen 

Voor lozing op de Dijle moet sowieso een machtigingsaanvraag gebeuren. 

Op de lozingsconstructie moet een schuif voorzien worden ter beveiliging van een 

mogelijk defect aan de terugslagklep. 

In de nota wordt uitgegaan van een lozingspeil van 4.00 mTAW.  Het studiebureau 

zal een voorstel doen aan Mitiska voor opmeting van het bestaande lozingspunt 

R25. 

2.3 Natuurlijke berging van het terrein 

In de nota van Grontmij  wordt gesproken over het opnemen van de natuurlijke 

berging van het terrein in de buffervoorziening.  Er werd contact opgenomen met 

Grontmij (Dirk Stove) hoe de aanname destijds werd bepaald. 

Het aangenomen waterpeil van 4,50 mTAW, voor het bepalen van de aanwezige 

natuurlijke waterberging op het terrein bij overstroming werd afgeleid van de 

watertoetskaart van 2007 (zie bijlage). 

Deze aanname zal overgenomen worden. 

2.4 Langsgrachten R6 

Er zal een akkoord met AWV nodig zijn voor het gebruik van de langsgrachten als 

buffervolume.  Het studiebureau zal hiervoor contact opnemen met AWV.
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Tevens is het noodzakelijk om de bestaande situatie van de grachten rond het 

terrein en diens afwatering beter in kaart te brengen.  Een bijhorend overleg met 

Stad Mechelen, en een plaatsbezoek zullen worden uitgevoerd door het 

studiebureau. 

3 Verdere afspraken 

In navolging van de vergadering, ontvingen wij van W&Z nog volgende info via mail 

(zie hiervoor ook de bijlage): 

Betreffende de lozings- en bufferingsvoorwaarden dient steeds de strengste 

reglementering gevolgd te worden. 

Wanneer een bijkomende uitwateringsconstructie op de Dijle moet voorzien 

worden, alsook bij aanpassing van een bestaande constructie, moet hiervoor 

steeds een specifieke vergunning worden aangevraagd. 

Voor verdere informatie betreffende de overstromingsgebieden wordt 

doorverwezen naar de website: 

http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/dijlemonding 

W&Z is vragende partij om groendaken en hergebruik van hemelwater binnen het 

project te maximaliseren. 

 

 

 

Opgemaakt te Berchem, 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolein Denissen 

Projectingenieur Infrastructuur - Hydraulica 
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ITEM  WIE 

   

   

 

1 Doel van de vergadering 
 

Ter afronding van de unieke verantwoordingsnota wordt het uitgewerkte grondplan technisch toegelicht 

aan MOW/AWV om mogelijke resterende knelpunten te detecteren of suggesties ter verbetering te 

kunnen opnemen. De opmerkingen gemaakt in de eerste zitting van GBC zijn verwerkt in de plannen en 

worden besproken alsook de aanpassingen in functie van het voortschrijdend inzicht en verdere 

uitwerking worden toegelicht.  

 

 

2 Bespreking 
 

 De nieuwe bijkomende fietsontsluiting vanaf het jaagpad langs de Dijle en gelegen naast de site van 

Eandis gebeurt als volgt t.h.v. het kruispunt met de N16: 

 

o De gelijkvloerse oversteek over de aansluiting van de ontsluitingsweg op de N16 wordt door 

een gelijkgrondse 3-fasige VRI-regeling ingericht waarbij de fietser binnen fase 1 conflictvrij de 

oversteekbeweging kan maken.  

o Voor de gelijkvloerse kruising met de bypass naar de parallelweg wordt de oversteek op een 

verkeersplateau ingericht waarbij een snelheidsvermindering wordt opgelegd aan het 

gemotoriseerd verkeer – i.e. 50km/u  30km/u. 

o De kruising van de R6 vervolgens wordt voorzien in een ondertunneling van de gewestweg. Er 

wordt een prefab tunnelelement voorzien waarbij zonder brugdekvoegen wordt gewerkt en de 

afmetingen van de tunnel m.b.t. vorm en sectie – breedte – hoogte comfortabel zijn 

gedimensioneerd. De hellingen van en naar de ondertunneling alsook de gehanteerde 

bochtstralen bevinden zich ruimschoots binnen de minimale maatgeving en richtlijnen cf. 

Vademecum fietsvoorzieningen. Voor tunnelverlichting wordt een muurverlichting ingestort in 

de zijwanden voorzien die vandalisme-bestendig is. Suggesties om een afzonderlijke 

voetpadzone te arceren alsook een optimalisatie van de zichtlijnen in functie van de 

bochtstralen worden nog aangestipt als mogelijke verbeterpunten. Dit zal verder als 

aandachtspunt worden meegegeven op de GBC. 

mailto:jdb@mitiska-reim.com
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 Wijziging van de aansluiting fietspad richting Vrouwvliet op het jaagpad: aansluiting naar retailpark gaat 

brug R6 2x onderdoor en via binnenbocht over brug richting retailpark. Omrijdfactor wordt hiermee 

verkleind, alsook mogelijk conflict op de site tussen gemotoriseerd verkeer en fietser wordt hiermee 

verminderd. 

 Om de verkeerseffecten van het nieuwe kruispunt op de N16 en R6 te kunnen inschatten is een 

microsimulatie opgemaakt – deze maakt deel uit als bijlage van de unieke verantwoordingsnota. MOW 

vraagt inzage in de nota met uitgangspunten, dit document wordt overgemaakt. De simulatie toont aan 

dat er geen negatieve effecten op de verkeersdoorstroming zijn. 

 M.b.t. de inrichting van de aftakking op de ontsluitingsweg richting MN-III wordt de vraag gesteld welke 

de hoofdrichting van ontsluiting dient te zijn en of hier in de toekomst nog een mogelijke flexibiliteit voor 

inrichting aanwezig is om het kruispunt mogelijk aan te passen. De wegenis van de ontwikkeling wordt 

aangelegd tot net voorbij de toegang van het nieuwe terrein van de zoutsilo’s.  

 De haltehavens op het nieuwe kruispunt met de N16 zijn zodanig ingericht dat de bussen via een 

invoegstrook het verkeer kunnen vervoegen. Bij rood licht krijgt de bus een voorstart t.o.v. het overige 

wegverkeer. Inrichting van perrons cf. Richtlijnen integrale toegankelijkheid. 

 Aandachtspunt is voldoende voorsignalisatie voor de nieuwe kruispuntinrichting; hiertoe is het voorstel 

om een portiek boven de N16 te plaatsen zodoende de weggebruiker tijdig en correct wordt 

geïnformeerd m.b.t. de aankomende verkeersafwikkeling. 

 Vraagstelling wie het beheer van tunnel en brug overneemt. Het is niet aangewezen om dit privaat op te 

nemen. Voorstel van MOW/AWV om de statuutbespreking op te nemen in het addendum van de 

samenwerkingsovereenkomst (SO7) alsook de planlasten die kunnen gelegd voor de verdere 

ontwikkeling van MN-III. 

 

3 Afspraken en verdere timing 
 

 Uitwerking zoutsilo: finaal voorstel ligt voor. 

 Concept en voorstellen ontsluiting zwakke weggebruiker ok – verdere detailuitwerking van 

tunneldimensionering, bochtstralen, materialisatie, enz… in ontwerpfase nog te bekijken. 

 Bushaltering op N16 ok. 

 Inrichting kruispunt ok – nodige aandacht voor invoegbeweging van rechts (bypass op ontsluitingsweg) – 

invoegstrook toevoegen op plan. 

 Opmaak van SO7 tussen stad Mechelen – MOW/AWV – Mitiska (aandacht voor statuut kunstwerken en 

beheer + planlasten). 

 Aparte overeenkomst voor terrein van zoutsilo’s tussen MOW/AWV en Mitiska. 

 Aangepaste plannen + unieke verantwoordingsnota worden einde maart rondgestuurd naar alle partijen. 

 GBC ingepland op di 2/5/2017. 

 

 

Opgemaakt op 22 maart 2017 

Joke Van Haecke  

Arcadis  
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X  X AWV Lieven Desmidt lieven.desmidt@mow.vlaanderen.be   

X  X AWV   Kelly Cleymans Kelly.Cleymans@mow.vlaanderen.be   

X  X MOW Hilde Van den Broeck hilde.vandenbroeck@mow.vlaanderen.be   

X  X MOW Michiel Huybrechts Michiel.huybrechts@mow.vlaanderen.be   

X  X MOW Frank Leys Frank.leys@mow.vlaanderen.be   

X  X Arcadis Joke Van haecke joke.vanhaecke@arcadis.com 
Posthofbrug 12 

2600 Berchem 
+32 473 748 720 

X  X MITISKA Jan Du Bois jan.dubois@mitiska.com   

X  X Adviesbureau TPE Tom Peeters    



 

 

. 
 

UNIEKE VERANTWOORDINGSNOTA 

74 

10.10 bijlage_verslag 2de GBC 20170502 



GEMEENTELIJKE	BEGELEIDINGSCOMMISSIE	VAN	

STAD	MECHELEN	

 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 02/05/2017 
 

Verslaggever: Joke Van Haecke/Leen Schaerlaekens  Aard van de GBC-beslissing 

Verslag - versie 11/05/2017 (ontwerpverslag)  In consensus  

Onderwerp: Unieke verantwoordingsnota Mechelen 

Noord IV 

  

 

Aanwezigheidslijst 

1. Vaste leden 

Naam Dienst Telefoon/e-mail Aanwezig (A) 

Aanwezig via 

volmacht (V) 

Afwezig (N) 

Marina de Bie 

(voorzitter) 

Stad Mechelen: 

schepen van mobiliteit 

Marina.debie@mechelen.be  A 

Bart Somers Stad Mechelen: 

Burgemeester 

Bart.somers@mechelen.be 

 

Verontschuldigd 

Chris Backx Stad Mechelen: 

schepen van openbare 

werken  

christiaan.backx@mechelen.be  A 

Katleen Den Roover Stad Mechelen: 

schepen van economie 

Katleen.denroover@mechelen.be A 

Frank Leys Departement 

Mobiliteit en Openbare 

Werken – BMV 

Frank.Leys@mow.vlaanderen.be  A 

Lieven Desmidt AWV Antwerpen Lieven.desmidt@mow.vlaanderen.be  A 

Eva Van den Bossche AWV Antwerpen Eva.vandenbosche@mow.vlaanderen.be   A 

Steven Cloet AWV Antwerpen Steven.cloet@mow.vlaanderen.be A 

Tim Cordemans VVM De Lijn Tim.cordemans@delijn.be  A 

Luc Van Put VVM De Lijn Luc.vanput@delijn.be  A 

 

2. Variabele leden 

Naam Dienst Telefoon/e-mail Aanwezig (A) 

Aanwezig via 

volmacht (V) 

Afwezig (N) 

Staf Aerts Provincie Antwerpen, 

dienst mobiliteit 

Staf.Aerts@admin.provant.be  A 

Bert Foucart Departement Ruimte 

Vlaanderen 

Bert.foucart@rwo.vlaanderen.be  N 



 

 

3. Adviserende leden 

Naam Dienst / organisatie  Telefoon/e-mail Aanwezig (A) 

Afwezig (N) 

Leen Schaerlaekens 

 

Stad Mechelen: 

afdeling projecten en 

planning - mobiliteit 

leen.schaerlaekens@mechelen.be 

 

A 

Bram Van Dyck Stad Mechelen: 

afdeling projecten en 

planning – ruimtelijke 

planning 

bram.vandyck@mechelen.be  A 

Wim Vandevorst Stad Mechelen: 

afdeling projecten en 

planning 

Wim.vandevorst@mechelen  A 

Ghislain Herman Politie, advies en 

vergunningen 

verkeersadvies@pzmewi.be  A 

Annelies Dubin Politie, advies en 

vergunningen 

verkeersadvies@pzmewi.be  A 

Juliaan De Bie Brandweer brandweer@bwzr.be  A 

Natascha Diericx Stad Mechelen: Dienst 

duurzame ontwikkeling 

en energie 

Natascha.diericx@mechelen.be  Verontschuldigd 

Cathérine Hoebeeck Waterwegen en 

Zeekanaal 

Catherine.hoebeeck@wenz.be  A 

Katrien De Mets IGEMO – Ruimtelijk 

planner 

Katrien.demets@igemo.be A 

 

Tom Peeters Adviesbureau TPE AB-TPE@telenet.be  A 

Jan Du Bois Mitiska Jan.dubois@mitiska.com  A 

Pierre Iserbyt Mitiska pierre@serdiser.be  A 

Valère Ceyssens ARCADIS Valere.ceyssens@arcadis.com  Verontschuldigd 

Joke Van Haecke  ARCADIS Joke.vanhaecke@arcadis.com A 

 

Volmachten 

Geen volmachten 

Vaststelling van het quorum 

De voorzitter stelt vast dat alle vaste leden fysisch of bij volmacht aanwezig zijn en dat de GBC dus rechtsgeldig 

kan beraadslagen. 



Verslag van de vergadering 

1. Agenda 

• Bespreking van de unieke verantwoordingsnota Mechelen-Noord IV. 

2. Bespreking van de nota  

Het project wordt toegelicht a.d.h.v. een presentatie door ARCADIS. De presentatie vertrekt vanuit de 

opmerkingen, suggesties en vragen die geformuleerd werden in de eerste GBC dd. 12/04/2016.  Het project 

en de bijhorende unieke verantwoordingsnota werd bijgestuurd en verder verfijnd ingevolge deze 

opmerkingen.  

Er wordt door ARCADIS geconcludeerd dat het voorgestelde ontsluitingsconcept voor Mechelen-Noord IV 

met een nieuwe parallelweg langs de R6 die aansluit op de N16 en de R6 ongelijkvloers kruist, voldoet aan 

de vereisten uit het plan-MER, ruimte biedt aan de kwalitatieve invulling vooropgesteld in het masterplan 

en rekening houdt met een volwaardige multimodale bereikbaarheid. Het plan werd op dit laatste punt 

bijgestuurd t.o.v. de eerste zitting van de GBC met de uitwerking van integraal toegankelijke haltehavens 

voor de Lijn en een dubbele fietsontsluiting naar het projectgebied toe. De werking van het nieuwe 

kruispunt op de N16 werd aan de hand van een microsimulatie getoetst. De doorstroming op de N16 blijft 

gegarandeerd.  

De aanwezigen hadden volgende opmerkingen, suggesties, vragen: 

• Rapport micro-simulatie: De conflictvrije oversteek voor fietsers wordt nog mee opgenomen 

in het besluit van het rapport.  

• Verder optimalisatie van fietsverbinding 

o Fietspad op de brug:  

Schuwafstanden dienen te worden gerespecteerd 

Het fietspad wordt nu afgebakend met een new jersey langs de taludzijde. Deze new 

jersey wordt vervangen door een fijnere constructie (leuning) zodat de correcte 

schuwafstand voor fietsers wordt gerespecteerd.  

o In de tunnel zijn ook geen schuwafstanden gerespecteerd (1m van de rand) 

o Bochtstraal fietsers bij het uitkomen van de tunnel onder de R6: De aanloophelling 

naar de tunnel moet nog meer recht uitgeven op de tunnelmond. Zodanig dat de 

dalende fietser, die onvermijdelijk aan een hogere snelheid rijdt, zijn koers kan 

behouden en niet uitwijkt op de voetgangerszone.  

o De rare bocht rond de hoogspanningslijn is er omwille van eigendomsgrens 

o W&Z geeft aan dat de jaagpaden (deze worden ingezet in de fietsverbinding) niet 

gestrooid worden en er hier ook geen verlichting wordt voorzien 

• Interne fietsontsluiting:  

o Bij de verdere uitwerking van het plan moet er voldoende aandacht worden besteed 

aan de interne fietsontsluiting (zo snel mogelijk naar de fietsenstallingen aan de 

ingang). Er dient een doorsteek te komen voor fietsers komende van de brug, naar de 

promenade zodat omrijden van fietsers + conflicten met parkerende auto’s wordt 

vermeden. 



o Potentiële conflicten tussen fietsers en zoekend personenverkeer moeten immers 

vermeden worden. Een fietsenstalling op het dak met rechtstreekse toegang vanaf de 

nieuwe brug over de R6 vormt hierbij een waardevolle suggestie. Het masterplan voor 

de ontwikkeling van het project moet verder verdiept worden op dit punt.  

o Concreet wordt een aanduiding van de interne circulatie, het aantal en de locatie van 

de fietsenstallingen (bezoekers en personeel) gevraagd.  

o Het hellingspercentage van max. 4% moet gerespecteerd worden 

� Buiten de site wordt hieraan overal voldaan; zelfs aan 3% 

� Binnen de site moet dit nog verder bekeken worden 

• Toegankelijkheid van de site buiten de winkeluren? Mitiska heeft niet de intentie om de site 

volledig af te sluiten buiten de openingsuren van de handelszaken al hangt dit af van de 

veiligheid. De doorwaadbaarheid van de site kan zeker besproken worden met de stad 

Mechelen.  

• Halteplaatsen de Lijn: In de aanloop naar het definitief ontwerp dienen de halteplaatsen voor 

de Lijn in detail ontworpen te worden conform de richtlijnen van integrale toegankelijkheid en 

dit in overleg met De Lijn (o.a. tegels voor geleiding,..). Er wordt vastgesteld dat met een 

perronbreedte van 4m er geen hypotheek wordt gelegd op een toekomstige inrichting.  De Lijn 

vraagt aan de stad Mechelen of er schuilhuisjes voorzien kunnen worden.    

• Naar toegankelijkheid stelt Arcadis dat het ontwerp conform de verordening toegankelijkheid 

is (Inter). 

• Opmerkingen MOW op de unieke verantwoordingsnota:  

o Evaluatie van de modal-split wordt best opgenomen in de UV-nota en dit zowel voor 

de bezoekers als het personeel. De ontsluiting voor voetgangers, fietsers en openbaar 

vervoer van de site blijft immers ondanks de aanzienlijke inspanningen suboptimaal. 

Indien mogelijk een evaluatie van de bezettingsgraad van de parking ter toetsing van 

de gehanteerde parkeerratio.  

o Werd de impact van de ontwikkeling op het Keerdok-Eandis meegenomen? Er werd 

gewerkt met de verkeersmodellering 2020 van  waarbij verschillende toekomstige 

ontwikkelingen werden meegenomen. 

o In de nota van de microsimulatie wordt in de besluitvorming aangevuld dat de fietsers 

ook conflictvrij de parallelweg kunnen kruisen tijdens de groenfase op de N16.  

o Pg. 24 te herformuleren (5.1.2): “In toekomstscenario BAU 2020 van het Provinciaal 

Verkeersmodel zijn zone III en IV ingevuld als gemengd regionaal bedrijventerrein. Om 

een zuivere referentiesituatie te bekomen (zonder zone III en IV) werd de 

verkeersgeneratie van deze 2 gebieden met invulling gemengd regionaal 

bedrijventerrein verminderd op de onderzochte, omliggende wegen.  De avondspits is 

hierbij maatgevend.” Er wordt verduidelijkt dat de kencijfers uit het model BAU 2020 

werden aangepast naar de effectieve verkeersgeneratie van het geplande project.  

o (5.1.6.) Om de leesbaarheid van de nota te verbeteren wordt er gevraagd om ook de 

keuze voor de voorkeursfietsontsluiting vroeger te formuleren.  

o De verslagen in bijlage aan de nota moeten nog worden nagekeken. Er werd een 

foutief verslag toegevoegd.  

• De Provincie (Staf Aerts) zal haar opmerkingen op de nota en bepaalde figuren in de nota 

overmaken. Ook de stad Mechelen (Leen Schaerlaekens) zal haar punctuele opmerkingen op 

de nota en bepaalde figuren, die in tussentijd gewijzigd zijn, overmaken 

• Aantal parkeerplaatsen: Er wordt bevestigd dat er 825 parkeerplaatsen zijn ingetekend in het 

huidige ontwerp van masterplan voor het retail park.  



• Beheer & Onderhoud: De aandacht wordt gevestigd op het feit dat het beheer & onderhoud 

van de nieuwe infrastructuur moet worden besproken en in de samenwerkingsovereenkomst  

met de diverse actoren moet worden opgenomen.  Dit is al ter sprake gekomen met de 

verschillende actoren, maar verdere afspraken moeten hieromtrent nog gemaakt worden. 

AWV stelt dat de fiets- en voetgangerstunnel lokale infrastructuur is, waarbij het beheer ten 

laste van de stad Mechelen valt.  

• Laad- & loszone: De interne ontsluitingsweg voor het laden en het lossen dient in breedte 

beperkt te worden. Hierdoor kan de site meer ingegroend worden. 

• Oranje knipperlicht: AWV geeft aan dat zij slechts zeer sporadisch en weloverwogen deze bi-

flashes inplanten. Op deze locatie is het in eerste instantie niet wenselijk. De verkeersveiligheid 

moet hier afgedwongen worden door een voldoende hoog verkeersplateau dat effectief een 

remmende werking heeft (zone 30km/u). De stad deelt de bezorgdheid naar snelheid op de 

bypass (ifv veiligheid van voetgangers en fietsers). Het verkeersplateau moet voldoende hoog 

worden uitgevoerd. Nazicht hoe men de snelheid eventueel al vroeger kan verlagen. 

De vraag wordt ook gesteld om de oversteek voldoende duidelijk te maken ter hoogte van het 

plateau. Wordt hier verlichting voorzien? Dit aandachtspunt moet mee opgenomen worden in 

het globale verlichtingsplan voor het kruispunt. 

• Fietsenstallingen (personeel & bezoekers) dienen ingetekend te worden. Er dient 

duidelijkheid te komen naar aantallen, locatie, toegankelijkheid, kwaliteit. 

• Lichtstudie: bij de uitwerking van het definitief ontwerp moet er een lichtstudie worden 

opgestart om het kruispunt, de gelijkgrondse oversteken en de tunnel correct te verlichten. 

Het aspect sociale veiligheid speelt hierin een belangrijke rol. W&Z brengt onder de aandacht 

dat de jaagpaden niet verlicht, noch gestrooid worden.  

• Wegmarkeringen: AWV meldt dat bij uitwerking naar definitief ontwerp de wegmarkeringen 

ten gronde bekeken moeten worden. Specifiek wordt de invoegstrook besproken, waarbij 

wordt geconcludeerd dat de invoegstrook beter wordt vervangen door een markering met 

haaientanden. Hierdoor wordt de functie van een lokale ontsluitingsweg beter benadrukt en 

wordt de snelheid meer afgeremd. De markering van de bushalte ter hoogte van de bypass 

naar de parallelweg moet ook nog in detail worden bekeken, de bus mag hier rechtdoor rijden, 

personenverkeer niet.  

• Suggesties: In de unieke verantwoordingsnota worden bepaalde suggesties en flankerende 

maatregelen nog te vrijblijvend geformuleerd. De formulering moet helderder, zodat duidelijk 

wordt welke maatregelen bij uitwerking naar definitief ontwerp effectief zullen worden 

opgenomen.  

• W&Z vraagt een duidelijk standpunt stad Mechelen i.v.m. ontwikkeling bedrijventerrein langs 

water alvorens zelf standpunt te kunnen innemen omtrent inname voor nieuw fietspad op 

grens met site Eandis. Er wordt aangegeven dat de zoekzone voor het insteekdok ruimer is 

(tussen Eandis en grens Mechelen) en dat de fietsverbinding is ingetekend aan de 

perceelgrens, zodat de ruimte zoveel mogelijk gevrijwaard blijft. 

Afspraken 

ARCADIS verwerkt de opmerkingen op de unieke verantwoordingsnota om het dossier over te maken aan 

de kwaliteitsadviseur ter voorbereiding van de RMC.  

 



Besluit:  

De GBC adviseert het ontsluitingsconcept gunstig en de verdere stappen in de procedure (RMC) kunnen 

worden gestart. 

 

Opmerkingen bij dit verslag 

Verslag werd verzonden aan de GBC-leden op 11/05/2017. Opmerkingen dienen vóór 25 mei 2017 

overgemaakt te worden aan leen.schaerlaekens@mechelen.be en joke.vanhaecke@arcadis.com. 

 



nota – 2e GBC – ontsluiting Mechelen-Noord 

punctuele bemerkingen 

1. Bij 4.3. Fietsverkeer, p. 21 

De meest recente kaart van het functioneel fietsroutenetwerk dient te worden 

opgenomen, met name fietspad slachthuislaan werd uitgevoerd (groen ipv rood) 

  

Bron: geoloket provincie antwerpen 

 

2. Bij 4.4 Openbaar vervoer, 4.4.1: NMBS 

Ook station Mechelen op te nemen + afstand ernaartoe (+/- 3.5 km) 

3. Bij 5.1.7.4: ontsluitingsvariant 4  - bijkomende fietsontsluiting  

=> positieve evolutie tov vorige voorstellen, nl. dubbele fietsontsluiting oost en west 

=> op kaartjes bij fietsontsluiting is noorden niet naar boven gericht; is verwarrend 

=> nog opnemen welke keuze wordt gemaakt van de subvarianten 

=> is kaart ter verduidelijking van de 2 subvarianten mogelijk?; kaart/verschil op te 

nemen 

4. 5.1.8: ontsluitingsvariant  OV – ook looplijnen naar site belangrijk en op te nemen 

(bij voor/nadelen) 

=> voorkeursscenario?, verantwoording voorkeursscenario? 

5. p. 47: Verantwoording keuze ontsluitingsvariant 2 – nieuwe bedieningsweg? 

Obv. conclussies plan MER! – zie p. 30-31 – maar best ook hier op te nemen 

6. p. 48: Openbaar vervoersas langs N16 wordt versterkt 

- ? beslist beleid? 



- Keuze scnario 1: halteren aan de VRI met geschrankte haltes – verantwoording 

keuze? 

7. p.51: fiets 

Tekening klopt niet met tekst. Fietspad dient minimaal 2,5m te zijn, voetpad 1,5m 

Excl. goten? Wat met afwatering? 

Breedte van 4m is ok. Ook 2,5m is ok voor fietspad westelijke zijde, met 

voorgestelde schrikstroken 

8. Verlichting: noodzakelijk  + duurzaam op te nemen; ook verlichting fietsontsluitingen, 

looplijnen naar halte openbaar vervoer! 

9. voldoende aandacht naar zachte weggebruikers op de parking zelf 

10. Flankerende maatregelen: 

Volgende maatregelen “kunnen” een => meer verplichtend maken 

Maatregelen: per maatregel op te nemen waar deze opgenomen zullen worden 

- Op te nemen in vergunning 

o Voorzien van overdekte en afsluitbare fietsenstallingen voor personeel 

=> op plan op te nemen 

o Voorzien van overdekte en afsluitbare fietsenstallingen voor bezoekers 

=> op plan op te nemen 

o Bewegwijzering voor zachte weggebruikers, openbaar 

vervoergebruikers => op plan op te nemen 

o Aanduiding carpoolplaatsen 

- Op te nemen in overeenkomst, convenant,.. 

o Goede en actuele informatie op de website van de verschillende 

winkels, opgebouwd volgends het STOP-principes 

o Bereikbaarheidsbrochures 

o Ontwikkeling carpoolplatform 

o Opleggen van tijdsvensters voor leveringen buiten de spits 

o Engagement voor aanpassen werkuren voor aankomst- en vertrekuren 

van personeel buiten de spits 

o Terugbetaling openbaar vervoer werknemers 

o Fietsvergoeding  



1

Joke Van Haecke

Van: Schaerlaekens Leen <leen.schaerlaekens@mechelen.be>

Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 17:29

Aan: Joke Van Haecke

Onderwerp: FW: 2e GBC ontsluiting Mechelen Noord IV

Dag Joke, 

  

Hierbij ook nog enkele opmerkingen van Staf Aerts, cfr. GBC.. 

Passen jullie deze nog aan in de nota voor RMC? 

Dank alvast. 

  
Met vriendelijke groeten, 

  
Leen Schaerlaekens | Projectcoördinator 
Stad Mechelen | Afdeling Projecten en planning | Team Mobiliteit 
Grote Markt 21, 2800 Mechelen, België 
  
T 015 29 79 38 | W www.mechelen.be  
  
Niet bereikbaar op woensdag 

  

Van: AERTS Staf [mailto:Staf.AERTS@provincieantwerpen.be]  
Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 16:29 

Aan: Schaerlaekens Leen 

Onderwerp: RE: 2e GBC ontsluiting Mechelen Noord IV 

  
Beste Leen,  
  
Ik zou nog een aantal bijkomende opmerkingen op het kaartmateriaal op mail zetten. Mogelijk hebben jullie deze 

zelf ook al ontdekt. 

1) Blz 16 - figuur 10: dit is gewone printscreen van geoloket. Oogt niet geweldig. Blz 22 - figuur 18: update 

van deze kaart! Fietspad is langs R6 is in 2012-2013 gerealiseerd. Staat nu nog in de tekst als recent 

gerealiseerd en nog niet aangepast op de kaart.  

2) Blz 35: zeer verwarrend dat deze figuur niet met het noorden naar boven staat zoals de vorige plannen. 

Volgens mij zijn er ook in de tekst fouten tegen gemaakt.  

3) Blz 51: figuur 48: tekst “voetpad” staat bij het fietspad en vice versa. 

  
  
Met vriendelijke groeten 
  
Staf Aerts 
-- 

DIENST MOBILITEIT 
team Mobiliteitsplanning – Mobiliteitsadviseur 
Niet aanwezig op maandag en woensdag 
PaS - Provinciehuis aan de Singel 
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen 
T +32 3 240 59 60, M +32 474 28 11 39 
Volg ons via: Facebook, Twitter, Linkedin 
www.provincieantwerpen.be 
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1 INLEIDING 

 

Deze simulatie gebeurt ter evaluatie van een lichtenregeling op het voorgestelde kruispunt N16/parallelweg 

ter ontsluiting van het retailpark Mechelen-Noord. Wachtrijen en doorrijtijden worden besproken als 

maatstaven ter evaluatie van de werking van een lichtenregeling met enige flexibiliteit onder de vorm van 

faseaanvragen en voorstartgroen voor bussen via detectoren. 

 

 

Figuur 1: Situering kruispunt 
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2 MODEL 

Het model dat hier beschreven is, wordt ingevoerd op basis van het volgende grondplan.  

 

Figuur 2: Grondplan voor simulatie 

 

 

2.1 Beschrijving netwerk 

De opbouw van het simulatienetwerk ziet er uit zoals aangegeven in onderstaande figuur. Hierop zijn de 

afzonderlijke busstroken weergegeven in het rood en de bushaltes in het blauw. 
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Figuur 3: Opbouw simulatienetwerk 

 

De voetgangersoversteek is zodanig aangelegd dat de voetgangers van de middenberm gebruik kunnen 

maken om te wachten wanneer hun oversteek niet in één keer mogelijk is. 

 

Figuur 4: Detail kruispunt met afmetingen 
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Op de hoofdweg (N16) wordt een snelheid van 70km/u verondersteld en op de zijtak 50km/u. In de twee 

bochten die een afslag maken van de N16 naar het zuiden is een snelheidsvermindering aangebracht zodat 

auto’s er minder snel kunnen rijden. Hetzelfde geldt voor de bochten die vertrekken vanaf de zuidelijke tak. 

Detectoren worden op alle takken geplaatst voor het verlengen van fases of het aanmelden van voertuigen. 

Ook voor de voetgangers worden detectoren voorzien die in normale omstandigheden onder de vorm van 

drukknoppen zouden aangebracht worden. 

 

 

Figuur 5: Detectoren op het kruispunt 

 

Deze detectoren laten toe om flexibiliteit te introduceren in de lichtenregeling en zo de dwarsrichting of de 

voetgangersoversteek op aanvraag mogelijk te maken.  

 

2.2 Verkeersbelasting 

De verkeersbelasting die in dit netwerk ingegeven wordt, is gevisualiseerd in onderstaande afbeelding. Het 

betreft getallen die uitgedrukt zijn in personenauto-equivalenten (pae) per uur en geldig zijn voor een 

maatgevende avondspits. 

We baseren ons voor de concrete verkeersintensiteiten op scenario 3 uit de unieke verantwoordingsnota, 

namelijk: de resultaten van het plan-MER, bij ontsluitingsconcept 2 zonder bypass tussen N16 en R6, met de 

correcties tov de plan-MER mbt routekeuze en toedeling (zie hfst 5.2. in unieke verantwoordingsnota) en een 

programma van 27.500 m² retail. 
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Figuur 6: Verkeersstromen maatgevende avondspits 

 

Daarenboven wordt uitgegaan van één bus per kwartier in beide richtingen langsheen de N16. Voor het aantal 

voetgangers dat gebruikt maakt van de oversteek (niet afgebeeld) zijn geen tellingen beschikbaar. Voetganger 

generatie gebeurt in dit gebied door de op- en afstappers van het openbaar vervoer (OV). Binnen het 

maatgevende spitsuur is verondersteld dat bussen 2 of 5 voetgangers afzetten en dat er in de zone zelf 50 

gegenereerd worden per uur (ruwe aanname). 

 

2.3 Beschrijving lichtenregeling 

De lichtenregeling die in het huidige model zit, regelt het verkeer volledig conflictvrij. Dit impliceert dat de 

veiligheid van alle verkeersdeelnemers maximaal gewaarborgd wordt maar dat de afwikkeling doorgaans aan 

kwaliteit inboet. Hierdoor zouden grotere wachtrijen verwacht kunnen worden. Dit effect wordt echter gematigd 

door het inbouwen van flexibiliteit waardoor nodeloos groen vermeden wordt. 

In de lichtenregeling zijn volgende signaalgroepen toegepast op volgende bewegingen: 

- A: doorgaande stroom N16 west naar oost (fase 1) 

- Ab: busstrook N16 west naar oost  (fase 1) 

- B: doorgaande stroom N16 oost naar west (fase 1) 

- B3: links afslaande stroom van N16 naar de zuidelijk tak (fase 2) 

- Bb: busstrook N16 oost naar west (fase 1) 

- Cv: voetgangersoversteek over beide rijrichtingen van de hoofdweg (fase 2) 

- C1: rechts afslaand verkeer vanaf de zuidelijk tak naar N16 richting oost (fase 2, fase 3) 

- C3: links afslaand verkeer vanaf de zuidelijk tak naar de N16 richting west (fase 3) 

De detectornummering verwijs naar volgende locaties: 

- 1: detector recht doorgaande stroom hoofdas, beide richtingen 

- 2: detector links afslaand verkeer zuidelijk tak naar N16 richting west 

- 3: detector rechts afslaand verkeer zuidelijke tak naar N16 richting oost 

- 4: detector links afslaand verkeer N16 naar zuidelijke tak 

- 5: voetgangersoversteek 

- 6: busdetectie voor het geven van voorstartgroen 

 

De logica van de lichtenregeling wordt hieronder afgebeeld. 
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Figuur 7: Logica lichtenregeling 

 

De lichtenregeling voorziet dat de N16 in rusttoestand van groen voorzien wordt. Dit groen voor de 

hoofdrichting wordt afgebroken door een aanmelding van voetgangers, links afslaand verkeer vanop de 

hoofdweg of verkeer vanop de zuidelijke tak. Voor voetgangers komt het groene licht enkel voor wanneer zich 

wel degelijk iemand aanmeldt. Wanneer dit niet gebeurt, wordt tijd gespaard in de cyclus die aan andere 

verkeersdeelnemers kan toebedeeld worden. Aangezien we hier een spitsperiode bestuderen zal er vrijwel 

altijd een aanmelding zich voordoen voor het gemotoriseerd verkeer en komt de rusttoestand vrijwel niet voor. 

Daardoor evolueert deze regeling naar een eerder cyclische werking tijdens deze drukkere momenten. 

Er wordt voorzien dat de bussen een voorstartgroen van 8 seconden krijgen wanneer die aanwezig zijn bij 

rood. Dit gebeurt om nog voor de rest van het verkeer op de hoofdweg te kunnen invoegen vanaf hun 

afzonderlijke busbaan. 

De minimale groentijd voor de hoofdrichting wordt hier op 50 seconden gezet om daar toch een zeker niveau 

van doorstroming te garanderen. Voor de overstekende voetgangers wordt minstens 23 seconden gerekend 

om aan 1m/s zo’n ¾ van de oversteek te kunnen maken zoals voorgeschreven door het vademecum veilige 

wegen en kruispunten. In totaal bedraagt de cyclustijd, wanneer alle fases voorkomen, ongeveer 120 

seconden. 
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2.4 Simulatieresultaten 

De maatstaven die ter evaluatie van dit kruispunt worden bijgehouden, zijn de wachttijden op elke tak en de 

doorrijtijden voor alle relevante routes doorheen het simulatienetwerk. De routes starten steeds aan het 

intreedpunt in het netwerk en eindigen waar het voertuig het netwerk verlaat. De waardes voor de verschillende 

maatstaven komen tot stand door 10 simulatieruns te doorlopen en daarvan de gemiddelde waardes te 

weerhouden.  

Hieronder worden de resultaten in tabelvorm weergegeven en besproken. 

 

2.4.1 Wachtrijen 

 

Run Wachtrij naam Wachtrij lengte (gem.) (m) Max. lengte (m) 

Avg Tak West (N16) 38,0 223,9

Avg Tak Oost (N16) 26,2 166,4

Avg Tak Zuid 9,4 45,8

 

De hoogste wachttijden zijn merkbaar op de oostelijke en westelijke tak van het kruispunt. Aangezien daar 

ook de intensiteiten het hoogst zijn, is dit niet verwonderlijk. De wachttijden voor de voertuigen vanop de 

zuidelijke tak zijn beperkt. De maximale wachtrijlengte die voorkomen zijn de gemiddelde maximale 

wachtrijlengtes die voorkomen over de 10 simulatieruns.  

 

2.4.2 Doorrijtijden en voertuigvertragingen 

De doorrijtijden voor de verschillende routes zijn hieronder aangeduid samen met de voertuigvertragingen die 

optreden en de daaruit volgende gemiddelde snelheid op het traject.  

Run Naam 
Afstand 
(m) 

Doorrijtijd 
(s) 

Gem. voertuig-
vertraging (s) 

Snelheid 
(km/u) 

Avg
N16 - richting ZO -> Afrit N16 naar 

R6 1063,8 61,5 2,7 62,2

Avg
N16 - richting ZO -> Zuidelijke tak 

weg van kruispunt 863,1 56,4 10,9 55,1

Avg
N16 - richting ZO ->  N16 - richting 

ZO 970,4 68,0 19,3 51,4

Avg
Zuidelijke tak naar kruispunt ->  

N16 - richting NW 703,3 94,5 49,2 26,8

Avg
Zuidelijke tak naar kruispunt ->  

N16 - richting ZO 452,0 58,6 27,2 27,8

Avg
N16 - richting NW ->  N16 - 

richting NW 829,7 57,5 15,8 51,9

Avg
N16 - richting NW -> Zuidelijke tak 

weg van kruispunt 553,1 72,6 38,1 27,4
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De meeste vertraging komt voor bij de voertuigen die vanaf de zuidelijke tak naar de N16 richting NW willen 

rijden. De gemiddelde voertuigvertraging loopt er op tot 49 seconden. Toch blijft er over het gemeten traject 

een gemiddelde snelheid van bijna 27 km/u. Ook het verkeer dat van de N16 uit het ZO komt en naar de 

zuidelijke tak wil rijden, alsook het verkeer van de zuidelijke tak naar het ZO ondervinden een iets hogere 

gemiddelde voertuigvertraging. Al deze bewegingen liggen niet in de hoofdrichting en worden bij uitzondering 

op de rusttoestand aangevraagd. Deze resultaten tonen duidelijk dat de prioriteit van de regeling gaat naar 

het laten doorstromen van het verkeer op de hoofdweg.  

Voor die andere bewegingen op de hoofdweg blijft de verliestijd beperkt en de gemiddelde snelheden op een 

hoog niveau. Daar bevinden zich dus geen noemenswaardige problemen. 
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3 CONCLUSIES 

De simulatie onderzocht de verkeersafwikkeling van het geplande verkeerlichtengeregeld kruispunt 

N16/Parallelweg. 

Volgende uitgangspunten werden voor dit kruispunt vooropgesteld: 

- Conflictvrije regeling (3 fasen) 

- Variabele lichtenregeling: 

o In rusttoestand is de N16 steeds van groen voorzien 

o Groen voor de hoofdrichting wordt enkel afgebroken indien: 

� Voetgangers zich aanmelden 

� Links afslaand verkeer op de N16 wordt gedetecteerd 

� Verkeer vanaf de parallelweg wordt gedetecteerd 

- Conflictvrije oversteek voor fietsers binnen de groenfase op de N16.  

- Voor het busverkeer wordt een voorstartgroen voorzien wanneer deze voor het rood licht staan 

zodanig dat deze voor de rest van de stroom kunnen invoegen. Omdat deze voorstart enkel op 

aanvraag gebeurt blijven deze 8 seconden in andere cycli vrij om te benutten door andere 

verkeersstromen.  

- Een minimale groentijd voor de hoofdrichting van 50 seconden, dit om de doorstroming op de N16 te 

kunnen bewaken. 

- Maximale cyclustijd van ongeveer 120 seconden 

 

De simulatie geeft aan dat het voorliggende concept zorgt voor een voldoende vlotte en veilige 

verkeersafwikkeling op het kruispunt. De wachtrijen op de hoofdas blijven gemiddeld gezien beperkt maar 

kennen soms een iets hogere waarde wanneer het verkeer moet wachten op de uitstroom van de dwarsrichting 

en de overstekende voetgangers. 
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10.12 Voorontwerpplannen 

 

• Bijlage 10.12_Voorontwerp Masterplan 

• Bijlage 10.12_Voorontwerp Grondplan 

• Bijlage 10.12_Voorontwerp Typeprofielen 

• Bijlage 10.12_Detaillering fietspad naar de Dijle 
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INLEIDING 

Het Decreet Integraal Waterbeleid waarmee Vlaanderen haar waterbeleid afstemt op de Europese 

kaderrichtlijn Water voerde bepaalde verplichtingen in, waaronder de watertoets. Deze houdt in dat de 

overheid die over een plan (zoals een RUP), een programma of een vergunningsplichtig project 

(bouwaanvraag) moet beslissen, erover moet waken dat er geen schadelijk effect1 ontstaat, of dat het 

schadelijk effect zoveel mogelijk wordt vermeden. Indien het niet mogelijk is om schade te vermijden, dient 

ervoor gezorgd te worden dat het schadelijke effect wordt hersteld of gecompenseerd. 

De beslissing die de overheid neemt naar aanleiding van een watertoets wordt gemotiveerd waarbij in elk 

geval de doelstellingen en beginselen van het integraal waterbeleid2 worden getoetst. Voor zover ze bestaan 

houdt de overheid bij het nemen van beslissingen in dit kader ook rekening met de door de Vlaamse 

Regering vastgestelde waterbeheerplannen. Deze plannen bepalen het beheer van de stroomgebieden, 

bekkens en deelbekkens. In het bijzonder leggen ze de nodige acties, maatregelen, middelen en termijnen 

vast om de doelstellingen van het decreet te bereiken, die nader omschreven zullen worden in de 

waterbeleidsnota. De maatregelen in de waterbeheersplannen kunnen beperkingen opleggen. Zij mogen 

werken of handelingen die overeenstemmen met de vastgestelde plannen van aanleg of RUP’s echter niet in 

absolute zin verbieden of onmogelijk maken, tenzij in de overstromingsgebieden en oeverzones die ook in 

waterbeheersplannen worden aangeduid. 

Sinds 1 november 2006 zijn de eerste uitvoeringsbesluiten in het kader van de Watertoets van kracht. Deze 

uitvoeringsbesluiten stellen nadere regels vast over hoe de watertoets in het kader van vergunningen dient 

toegepast te worden, welke de taken zijn van de vergunnings- en adviesverlenende overheid en welke 

termijnen van kracht zijn. Om ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van de watertoets werden samen 

met deze uitvoeringsbesluiten 8 specifieke kaarten via een geoloket van het AGIV (Agentschap voor 

Geografische Informatie Vlaanderen) ter beschikking gesteld. Het is op basis van deze kaarten aangevuld 

met relevante informatie, dat onderliggende watertoets werd uitgevoerd. 

  

 

1 Decreet Integraal Waterbeleid, artikel 3 §2.17 definieert een schadelijk effect als ‘ieder betekenisvol effect 
op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen 
ervan) voor zover die verandering wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit. 
2 Decreet Integraal Waterbeleid, artikels 5 t.e.m. 7. 



 

BE0113000445 

  

 

RETAIL PARK MALINAS MECHELEN NOORD 

7 van 58 

1 ONDERWERP VAN DE WATERTOETS 

1.1 Situering 

Het project bevindt zich ten noordwesten van het centrum van Mechelen, aan het op- en afrittencomplex 

Mechelen-Noord. Het projectgebied ligt grotendeels binnen de lus van de R6 en wordt ten noordoosten 

begrensd door de gewestweg N16. 

 

Figuur 1: Aanduiding projectgebied op de topografische kaart © NGI. 

 

Binnen het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), Afbakening regionaal-stedelijk gebied Mechelen, 

werd het gebied binnen de lus van de R6 op 18 juli 2008 definitief vastgesteld als “Gemengd Regionaal 

bedrijventerrein” (GRB). Voor de ontwikkeling binnen de lus werd in 2018 het ontwerp-RUP ‘Mechelen-

Noord IV’ opgesteld om de bestemming van het gebied te wijzigen naar specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel en zone voor weginfrastructuur. Dit RUP ‘Mechelen-Noord IV’ werd definitief vastgesteld 

door de gemeenteraad van Mechelen op 25/02/2019.   
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Figuur 2: RUP ‘Mechelen-Noord IV’ © Stad Mechelen 
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1.2 Inventarisatie van het projectgebied 

1.2.1 Beschrijving project 

Binnen de bestaande lus van de R6 wordt de ontwikkeling van een winkelcentrum voorzien. Deze zal per 

auto bereikt kunnen worden door een nieuwe rondweg langs de R6. Er wordt ook een dubbele 

fietsontsluiting  en bushalte voorzien. 

 
Figuur 3: Indicatieve luchtfoto op het toekomstig Retail Park 

 

  

Figuur 4: Grondplan van het ontwerp van de nieuwe winkelzone en nieuwe parallelweg © Mitiska (de plannenbundel 
toegevoegd aan het OMV-dossier geeft steeds de laatste versie weer) 
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De  verschillende verharde oppervlaktes werden in detail in kaart gebracht (zie bijlage 1). De verharde 

oppervlaktes zijn aan de hand van de Autocad bestanden van de laatste versie van het ontwerp berekend. 

Deze laatste versie van het ontwerp (de ontsluitingswegenis) werd gunstig geadviseerd door de GBC 

(gemeentelijke begeleidingscommissie) en de RMC (regionale mobiliteitscommissie) op 19/07/2017. 

De totale verharding van het ontwerp met relevante reeds bestaande verharding bedraagt in totaal  8,1 ha.  

Daken die uit groendak bestaan, worden voor de berekeningen qua oppervlakte voor de helft in rekening 

gebracht conform de verordening hemelwater: 

“°6 groendak : een plat dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er 

onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per vierkante meter;” en “Voor de 

bepaling van de in rekening te brengen afwaterende oppervlakte vermeld in het eerste lid worden de 

horizontale dakoppervlakten van de delen van de daken die zijn uitgerust met een groendak gedeeld door 

twee.” 

Aangezien de helft van het dak in groendak wordt voorzien, wordt 75% of 1,96 ha van de 2,62 ha in rekening 

gebracht voor het dak. Verder is er  2,9 ha parking, wegenis voor de parking en private wegenis. De totale in 

rekening te brengen private oppervlakte van het retailpark bedraagt daardoor 4,9 ha.  

 

Tabel 1: Overzicht oppervlaktes 

 

 

 

1 
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1.2.2 Afwatering bestaande toestand 

Het projectgebied bestaat momenteel uit (plaatselijk dichte) begroeiing op een lokaal natte bodem. Het 

gebied wordt ontsloten door de N16 en de rondweg (lus) van de R6. Rondom het gebied vinden we grote 

baangrachten waarlangs het regenwater van N16 en R6 wordt afgevoerd. De langsgrachten van R6 en een 

deel van de langsgrachten van N16 sluiten met een terugslagklep aan op de gemengde riolering die de 

ingebuisde Holmloop wordt genoemd. Op deze inbuizing komt zowel regenwater als afvalwater toe. Deze is 

niet dezelfde als de echte Holmloop maar wordt door verschillende partijen zo genoemd. Verderop in deze 

tekst wordt de collector die gemengd water vanaf de wijk Galgenberg naar de Dijle brengt benoemd als 

‘Ingebuisde Holmloop’. Meer informatie over bestaande aansluitingen is te vinden in bijlage 8. Dit betekent 

dat er geen water van de ingebuisde Holmloop naar het projectgebied kan stromen maar wel omgekeerd. Bij 

een tijdelijk hoge waterstand in de ingebuisde Holmloop worden de grachten en het terrein benut om het 

water dat van de R6 afstroomt tijdelijk te bergen. De bouwplannen (zie bijlage 9) voor de rondweg (lus R6) 

uit 1977 tonen deze verbinding van de grachten met de ingebuisde Holmloop en een controlemeting op het 

terrein bevestigt deze bevindingen. De ingebuisde Holmloop leidt als buffer- en overstortleiding het water 

naar een uitstroomconstructie op de Dijle (R27).  

 

  

Figuur 5: Luchtfoto met aanduiding afwatering van het projectgebied, en locatie van de lozingsconstructies op de Dijle in 
de omgeving © Geopunt.be 
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In het noordelijk deel van het project stromen de grachten af naar de Dijle, waar het water via een 

terugslagklep kan uitstromen bij een voldoende laag waterpeil (uitstroomconstructie R25). Door verbindingen 

onder de R6 en de N16 door, stroomt ook het water van een gebied ten noordoosten van de N16 via deze 

grachten naar de Dijle (uitstroomconstructie R25). Aan deze noordoostkant van de N16 heeft de ingebuisde 

Holmloop bovendien een overstortconstructie die de wijk Galgenberg deels ontlast bij een te hoge 

waterstand in de ingebuisde Holmloop. 

De ingebuisde Holmloop mondt met een aparte lozingsconstructie (R27) uit in de Dijle. In 2003 bouwde 

Aquafin op de projectsite een parallelle buis, diameter 1500 mm, die als extra buffering dient om de 

Galgenwijk, die aangesloten is op de ingebuisde Holmloop, te beschermen tegen wateroverlast in gevolge 

hoogwaterpeil op de Dijle, waarbij lozing op de Dijle over een bepaalde periode niet mogelijk is. De 

capaciteit van het leidingensysteem van ingebuisde Holmloop / Aquafin is maximaal benut. De 

hemelwaterafvoer van de site op deze inbuizingen aansluiten is hierdoor onmogelijk. Nog meer zuidelijk 

bevindt zich nog een derde uitstroomconstructie R30 waarop een klein deel van het gebied buiten de lus van 

de R6 is aangesloten. 

 
Figuur 6: Bestaande toestand van de ingebuisde Holmloop 

 

Op de onderstaande figuur is de afwatering nabij de aansluiting met de ingebuisde Holmloop meer in detail 

weergegeven. Deze figuur bevat gegevens uit het hydraulisch model van Mechelen-Noord dat door Aquafin 

werd uitgeleend ter beoordeling van het project en de impact op de ingebuisde Holmloop. 

Uit de simulaties van de bestaande toestand met afwaartse randvoorwaarden die een normaal getij van de 

Dijle weergeven, blijkt dat bij een T20 composietbui 38 m³ overstort plaatsvindt van de ingebuisde Holmloop 

naar het grachtenstelsel langs de N16. 
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Figuur 7: Detail van afwatering nabij de aansluiting met de ingebuisde Holmloop met gegevens van leidingen uit het 

hydronautmodel van Aquafin. 
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De bestaande afwatering kan in verschillende zones weergegeven worden zoals in de onderstaande figuur. 

 
Figuur 8: Luchtfoto met aanduiding van de afwateringszones van de bestaande toestand 

 

Op 27/07/2018 werd door Arcadis een terreinbezoek verricht (bijkomend aan eerdere terreinbezoeken en 

opmetingen) ter inspectie van enkele verbindingen en constructies waarvan tot daarvoor nog 

onduidelijkheden bestonden. De foto’s hiervan zijn in bijlage 2 te vinden. De belangrijkste conclusies hieruit 

zijn: 

▪ Nabij de huidige locatie van de zoutsilo’s bevindt zich een verbinding met de grachten aan 

de andere kant van de N16, deze verbinding loopt ZW-NO georiënteerd onder de N16. De 

buis heeft diameter 1800 mm en er vindt dus zeker noemenswaardige uitwisseling van 

water tussen beide kanten plaats. 

▪ Nabij het kruispunt van N16 met de Elektriciteitstraat bevindt zich een verbinding d300 

mm onder de Elektriciteitsstraat. Deze kleine buis komt vrij hoog in de gracht uit en er is 

geen verbinding met een andere gracht maar een instroming van regenwater van de 

Eandissite. Er is geen noemenswaardige uitwisseling van regenwater is tussen de 

noordwestkant en zuidoostkant van het kruispunt N16-Elektriciteitstraat. 

▪ De bestaande grachten naast de weg van de lus sluiten aan op de ingebuisde Holmloop 

met terugslagklep. 

 

Gezien deze beschreven afwateringssituatie, is in de bestaande toestand de lus van de R6 en het 

binnengebied (aansluitend naar de ingebuisde Holmloop) losgekoppeld van de paarse, oranje en cyaan 

zone (cfr. bovenstaande figuur). De buffervolumes uit deze laatste zones worden geledigd via 
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uitstroomconstructie R25 naar de Dijle terwijl de langsgrachten van de R6 en een deel van de langsgrachten 

van N16 via de ingebuisde Holmloop naar uitstroomconstructie R27 afwateren.  

Gezien de koppeling van de langsgrachten met de ingebuisde Holmloop en bijhorende overstortconstructie 

aan wijk Galgenberg, kan het waterpeil in de lus niet of nauwelijks hoger uitkomen dan 4,8 m TAW. Bij een 

hogere waterstand dan 4,8 m TAW, zou er door een drukverschil water naar de ingebuisde Holmloop 

stromen en bij een hoog peil daar wordt de overstort van 4,8 m TAW benut die overtollig water naar de 

langsgrachten aan de noordoostkant van de N16 leidt. 

Peilbuismetingen sinds november 2017 (zie ook 1.3.2) tonen aan dat tijdens de winter de grondwaterstand in 

het gebied vaak tussen 4,0 m TAW en 4,5 m TAW staat. Deze vrij constante peilen zorgen ervoor dat een 

deel van het binnengebied tijdens het winterhalfjaar onder water staat ten gevolge van grondwater. Gezien 

de hoger geschetste afwatering, zijn er geen aanwijsbare externe bronnen die de hogere waterstand (anders 

dan grondwater) zouden verklaren. Gezien de buffervolumes in de bestaande langsgrachten van de R6-lus 

in combinatie met relatief weinig verharde oppervlakte in de bestaande toestand, zijn sterke fluctuaties van 

de waterstand in het gebied niet aannemelijk. Bovendien is er geen weet van echte overstromingen in het 

gebied.  

Al deze gegevens wijzen erop dat tijdens het natte seizoen vaak water in het laagste deel van het gebied 

staat, met een waterstand rond 4,5 m TAW die zelfs bij hevig regenweer en hoogtij vrij constant blijft en niet 

hoger dan 4,8 m TAW komt in extreme situaties.  

 

1.2.3 Sigmaplan Dijlemonding3 

Het projectgebied behoort niet tot het Sigmaplan en is ook niet voorzien als een toekomstig gecontroleerd 

overstromingsgebied. Voorlopig is in de buurt van het project nog geen uitbreiding van het Sigmaplan 

voorzien. Het uitgangspunt van het Sigmaplan is Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen uit de 

Schelde en haar zijrivieren (zoals de Dijle). Het geactualiseerde Sigmaplan wordt gerealiseerd door 

stevigere, hogere dijken en gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) om het teveel aan water op te 

vangen. Initieel was ook een stormvloedkering in Oosterweel voorzien. Echter, de bouw hiervan werd voor 

onbepaalde tijd uitgesteld. Analyses wezen uit dat de baten niet zouden opwegen tegenover de kosten. 

Nabij de Dijlemonding werden de voorbije jaren vier gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) 

uitgebouwd. Deze zijn gelegen tussen Willebroek en Mechelen, nl. bij de Dijlemonding aan het Zennegat. 

Deze GOG’s zullen overstromen bij stormtij. De hoeveelheid water in de Dijle zal minder zijn, alsook de druk 

op de dijken. Stormtij (combinatie springtij en een noordwesterstorm) komt ongeveer 1 a 2 keer per jaar 

voor. 

 

1.2.4 Hydrologische situering 

 

Het projectgebied bevindt zich vlak naast de Dijle in de subhydrografische zone (VHA-zone) Dijle van 

monding Weesbeek (excl) tot samenvloeiing met Nete (excl.). Het projectgebied behoort niet tot het 

winterbed van de Dijle, zie ook paragraaf 1.2.5.6. 

 

 

3 http://www.sigmaplan.be 

http://www.sigmaplan.be/
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1.2.5 Watertoetskaarten 

Om een goede inschatting te kunnen maken van de te verwachten effecten op het watersysteem worden in 

onderstaande paragrafen een aantal kaarten weergegeven die gerelateerd zijn aan het watersysteem ter 

hoogte van het projectgebied. Er worden ook een aantal juridisch-beleidsmatige aspecten besproken die een 

invloed kunnen hebben op werkzaamheden binnen het studiegebied.  

1.2.5.1 Overstromingsgevoeligheid 

Het projectgebied is gelegen in een van nature overstroombaar gebied vanuit de Dijle. Het is echter geen 

recent overstroomd gebied volgens de kaart. 

 
Figuur 9: Recent overstroomd gebied © Geopunt.be 

 

 

Het projectgebied wordt op basis van de gebruikte algoritmes omwille van de bodemkartering ingekleurd als 

mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Het projectgebied is niet ingekleurd als effectief 

overstromingsgevoelig gebied. 
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Figuur 10: Mogelijk overstromingsgevoelig gebied © Geopunt.be 

 

1.2.5.2 Erosiegevoeligheid 

 
Figuur 11: erosiegevoeligheid © Geopunt.be 

 

De groene markeringen duiden erosiegevoelige zones aan. Het betreft hier hoofdzakelijk de bermen van de 

N16 en R6. 
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1.2.5.3 Infiltratiegevoeligheid 

Op basis van algemene algoritmes waarvoor o.a. de bodemkaart gebruikt wordt, staat het projectgebied 

grotendeels ingekleurd als niet-infiltratiegevoelig. De resultaten uit paragraaf 2.2.3.2 tonen echter aan dat dit 

niet klopt. 

 
Figuur 12: infiltratiegevoelig gebied © Geopunt.be 

 

1.2.5.4 Hellingen 

Er zijn van nature geen sterke hellingen in het gebied. De taluds van o.a. E19 en N16 bevatten wel steile 

hellingen. 

  
Figuur 13: Hellingen © Geopunt.be 
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1.2.5.5 Grondwaterstromingsgevoeligheid 

Het terrein is zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1). 

 
Figuur 14: grondwaterstromingsgevoeligheid © Geopunt.be 

 

1.2.5.6 Winterbedkaart 

Het projectgebied behoort niet tot het winterbed van de Dijle.  

 
Figuur 15: Winterbedkaart © Geopunt.be 
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1.2.5.7 Waterwingebieden 

Het project is niet gelegen in, of in de buurt van, een waterwingebied. Er is op basis van dit aspect geen 

verbod om regenwater te infiltreren in de bodem. 

 
Figuur 16: Waterwingebieden © Geopunt.be 
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1.3 Hydro-geologische en bodemeigenschappen 

1.3.1 Bodemkaart 

 
Figuur 17: bodemkaart © Geopunt.be 

 

1.3.2 Grondwatertafel 

Sinds november 2017 wordt de grondwaterstand in het gebied opgevolgd aan de hand van peilbuizen. De 

resultaten hiervan zijn terug te vinden in bijlage 3. De locaties van de verschillende peilbuizen zijn te zien op 

de onderstaande figuur, een rapport met meer informatie en resultaten is te vinden in bijlage 4. 

 
Figuur 18: Aanduiding locaties peilbuisnummers + infiltratieproeven op een luchtfoto. 
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De resultaten van de peilbuizen tonen aan dat tijdens de winter en tijdens het afgelopen voorjaar de 

grondwaterstand zich vrij constant op een relatief hoog peil bevond. In het gebied binnen de R6-lus zien we 

hoogste grondwaterstand schommelingen tussen 4,0 m TAW en 4,5 m TAW. Twee peilbuismetingen hadden 

een peil dat in de winter beduidend lager lag dan 4,0 m TAW, dit zijn punten die vermoedelijk in verbinding 

staan met een leegloop mogelijkheid 1) naar de Dijle en 2) naar de ingebuisde Holmloop. De drie metingen 

(P2, P3, P5) in het binnengebied van de R6-lus daalden deze zomer tot rond 2,5 m TAW. 

 

 
Figuur 19: Resultaten van de grondwaterstandmetingen 

 

Op de onderstaande figuur zijn grondwaterstand indicatoren voor freatisch grondwater voor de tijd van het 

jaar te zien. De figuren geven de grondwaterstand en variatie ten opzichte van normaal weer voor put 1-

1105 (lager gelegen zone in Willebroek) en put 2-0107 (Boortmeerbeek in de Dijlevallei). Deze grafieken 

geven aan dat de grondwaterstand tijdens de winter binnen het projectgebied ongeveer normaal was voor 

de tijd van het jaar in de regio rond Mechelen. Sinds juni is de grondwaterstand relatief zeer laag op deze 

twee referentiepunten en bij uitbreiding in de regio. Uit deze informatie kan afgeleid worden dat de 

opgemeten grondwaterstanden in de peilbuizen een goede referentie zijn wat betreft de resultaten van 

afgelopen winter maar dat tijdens de waterstanden afgelopen zomer lager zijn dan wat normaal is voor het 

project. 

Als uitgangspunt wordt daarom op basis van deze informatie aangenomen dat de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand (voorjaar) in het projectgebied 4,5 m TAW bedraagt en de gemiddelde laagste 

grondwaterstand (zomer-najaar) in het projectgebied 3,0 m TAW bedraagt. 
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Figuur 20: Referentie grondwaterstand put 1-1105 in Willebroek © Databank ondergrond Vlaanderen 

 
Figuur 21: Referentie grondwaterstand put 2-0107 in Boortmeerbeek © Databank ondergrond Vlaanderen 
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2 WATERHUISHOUDING VAN HET GEPLANDE RETAILPARK 

2.1 Juridisch-beleidsmatig kader 

Voor het juridisch-beleidsmatig kader wordt verwezen naar bijlage 6. 

Voor de waterhuishouding van het gebied dienen de volgende verordeningen, handleidingen en maatregelen 

in acht genomen: 

•   Gewestelijke stedenbouwkundige verordening4 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozingen van afvalwater en hemelwater 

• Algemene maatregelen volgens het decreet Integraal Waterbeleid5 

• Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen6 

 

2.2 Geplande voorzieningen 

2.2.1 Afvalwater 

Het afvalwater van de winkels en kantoren zal op het privaat terrein verzameld worden in een 2DWA-

riolering en daarna via een pompstation en persleiding onder de N16 gevoerd worden. Deze persleiding zal 

aan de noordoostkant van de N16 nabij Holmlei-Offenbossen aangesloten worden op de DWA-collector van 

Aquafin. Vanaf daar gaat het afvalwater via een collector met gemengd water naar de RWZI van Mechelen-

Noord. 

2.2.2 Gemengd water 

Het afvalwater van het reatilpark zal aangesloten worden naar de Aquafin collector aan de N16 en wordt zo 

bij droogweer uiteindelijk naar de RWZI Mechelen-Noord gevoerd. Bij regenval is er echter overstort van 

gemengd water naar de ingebuisde Holmloop. In de ingebuisde Holmloop zal voornamelijk regenwater maar 

periodiek ook gemengd water naar de Dijle getransporteerd worden. 

De ingebuisde Holmloop ligt onder het projectgebied en bemoeilijkt de voorziene ontwikkelingen. Daarom 

werd met Aquafin overeengekomen om de ingebuisde Holmloop om te leggen rond te winkelzone. Hierdoor 

zal de ingebuisde Holmloop op verschillende plaatsen inspecteerbaar blijven en bovendien niet onder de 

gebouwen van de winkelzone komen te liggen. Er werd bekeken op welke manier de ingebuisde Holmloop 

omgelegd kan worden zodat de afvoercapaciteit en buffercapaciteit minimaal gelijk blijven aan de huidigde 

toestand. Op deze manier wordt de situatie voor het gebied opwaarts van de Holmloop (o.a. wijk 

Galgenberg, dit is geen opwaarts gebied van het project) zeker niet verslechterd. 

De eivormige collector + aangelegde buis (d1500mm) voor extra buffering zou opgebroken worden over een 

lengte van ongeveer 215m. De eivorm 1800/1200 heeft een dwarssectie van 1,65 m². Deze buis ligt aan 

0,94 mm/m en heeft een capaciteit van 1,86 m³/s. De d1500mm telt niet mee als afvoercapaciteit want deze 

is niet over de volledige lengte aanwezig. De bufferbuis d1500mm heeft een dwarssectie van 1,77 m². 

 

4 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, besluit betreffend stedenbouwkundige verordening, 
goedgekeurd op 5 juli 2013. De nieuwe verordening treedt in werking op 1 januari 2014 
5 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, decreet betreffende het integraal waterbeleid, 18 juli 2003 
– b.s. 14 november 2003 
6 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, besluit van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur tot vaststelling van de code van goede praktijk (20-08-2012) 
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In de bestaande toestand zit in het op te breken stuk een totale capaciteit van (1,77+1,65)*215 = 735,3 m³. 

Het toekomstige traject zou ongeveer 400 meter bedragen. Gezien op dezelfde op- en afwaartse BOK 

aangesloten wordt, zou de hellingsgraad verlagen naar 0,51 mm/m. Om hierbij voldoende capaciteit te 

bereiken, zou een buis d1800mm nodig zijn (theoretisch kan dit wat kleiner maar dit is rekening houdend 

met standaard maten, d1600mm zou net te klein zijn). Dit levert zo’n 2,5 m³/s gravitaire capaciteit. 

Een d1800mm buis heeft een dwarssectie van 2,54 m². Over de totale lengte zou daardoor een volume van 

ongeveer 1016 m³ ontstaan. Beide waarden zijn hoger dan de beginwaarden. Daardoor kan gesteld worden 

dat de situatie zeker niet verslechterd wordt ten opzichte van de bestaande toestand. Hierbij is nog 

voldoende speling voor een licht gewijzigd traject dat toch iets korter zou zijn. 

Ter controle werd deze aanpassing doorgevoerd in het hydraulisch model van Mechelen-Noord dat door 

Aquafin werd uitgeleend. Hierbij werd het verkregen model van wijk Galgenberg in het model geplakt als 

toevoeging van recentere info om een beter beeld van de situatie te krijgen. Hierbij werd het model nog niet 

aangepast naar de laatste hydronautprocedure. Opwaarts van het studiegebied zijn er in toestand C, D en E 

geen noemenswaardige veranderingen te zien. Wel zal mogelijk in praktijk een deel van het opwaartse 

gebied afgekoppeld worden met ook infiltratie, buffering tot gevolg waardoor het stelsel minder belast zal 

worden. Hierdoor kan gesteld worden dat toestand A de meest negatieve situatie zal zijn. Van dit model 

toestand A werden dan ook twee scenario’s gemaakt om de hierboven gedimensioneerde leiding te testen in 

het model. 

Uit het model blijkt dat in de bestaande toestand bij T20 (comp2013) beperkte wateroverlast voorkomt op 

enkele plaatsen in de wijk Galgenberg. Het aanpassen van de loop van de ingebuisde Holmloop zorgt voor 

een kleine verbetering van deze situatie door het toegenomen buffervolume. 

Als conclusie voor deze omlegging van de ingebuisde Holmloop kan gesteld worden dat het model bevestigt 

dat het omleggen van de bestaande collector door een d1800mm buis de situatie niet zal verslechteren ten 

opzichte van de bestaande toestand. 

Op de onderstaande uitsnede uit het model is het verschil tussen de twee situaties te zien. DWA-leidingen 

staan in het paars, RWA-leidingen in het blauw. In het wit-beige van de tweede figuur is nog de locatie van 

de bestaande collector weergegeven maar zit deze niet in het model. 
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Figuur 22: Uitsnede uit het model bestaande toestand. 

 

 
Figuur 23: Uitsnede uit het model bestaande toestand met omligging van de DWA-collector. 
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2.2.3 Hemelwater 

2.2.3.1 Hergebruik 

Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening dient een hemelwaterput van minimaal 10.000 l 

geplaatst te worden. Het dak wordt slechts deels als groendak uitgevoerd waardoor de plaatsing van 

hemelwaterputten voor hergebruik verplicht is. Aangezien de winkelzone zowel voor personeel als voor 

klanten sanitaire voorzieningen zal hebben, kan hemelwater nuttig hergebruikt worden. Hiervoor kan het 

regenwater opgevangen en eventueel gefilterd worden (omwille van verkleuring na afvoer via groendak). 

Idealiter worden verspreid over het gebouw verschillende hemelwaterputten voorzien voor hergebruik in de 

verschillende winkeldelen. In de project-MER die met dit project is verbonden, zit een hemelwaterputten-plan 

dat weergegeven is in Figuur 1.  

Er worden 13 hemelwaterputten voorzien met een totale inhoud van 225.000 l waarvan het nuttig hergebruik 

in de omgevingsvergunning wordt aangetoond. Op hoofdlijnen zal het hemelwater worden gebruikt voor het 

onderhoud van de promenade en de ondergrondse parking, het besproeien van de groenaanleg (enkel 

tijdens de (eerste) plantseizoenen en in het geval van een hittegolf) en de toiletten en urinoirs van de 

verschillende units. Onderstaand schema geeft inzicht in de verdeling. 

 

Figuur 24: Schema Hemelwaterputten (@ AAVO) 

 

Voor de dimensionering van de infiltratie- en buffervoorzieningen wordt voorlopig geen water van hergebruik 

in mindering gebracht omdat dit (zeker in verhouding tot de totale verharde oppervlakte van het project, er 

zou 13 x 60 m² = 0,078 ha in mindering gebracht kunnen worden) een relatief klein aandeel regenwater 

betreft. 

2.2.3.2 Infiltratievoorzieningen 

Om de impact van het afstromende water van de toekomstige verharde oppervlaktes zo veel mogelijk op te 

vangen, wordt conform de ladder van Lansink eerst gekeken naar infiltratiemogelijkheden alvorens een 

vertraagde doorvoer te installeren. Hiervoor diende de infiltratiecapaciteit onderzocht te worden. Deze 

infiltratiecapaciteit in de bestaande bodems van het project is belangrijk, alsook de infiltratiecapaciteit van de 

grond die zal gebruikt worden om het terrein op te hogen. 

Op 8 januari 2018 werden Aquifertests uitgevoerd op verschillende locaties in het projectgebied (zie 1.3.2) 

met behulp van de omgekeerde boorgatmethode. Hieruit werd met de methode van Hvorslev de verzadigde 

doorlatendheid (Ksat) berekend. De resultaten zijn hieronder opgelijst. Als gemiddelde verzadigde 

infiltratiesnelheid werd 25 mm/h bekomen.  
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Peilput Ksat (m/dag) Ksat (m/s) Ksat (mm/h) 

P1 0.41 4.8E-06 17.2 

P2 1.21 1.4E-05 50.4 

P3 0.81 9.4E-06 33.8 

P4 0.29 3.4E-06 12.3 

P5 0.32 3.7E-06 13.3 

Gemiddeld 0.61 7.05E-06 25.4 

 

Op basis van deze resultaten zijn er zeker veel mogelijkheden om een deel van de buffering uit te bouwen 

als infiltratievolumes. Conform de code van goede praktijk kunnen bovenstaande resultaten gebruikt worden 

om de infiltratievoorzieningen te dimensioneren.  

Er wordt in het ontwerp volop ingezet op infiltratie, rekening houdend met de minimaal te voorzien 

infiltratieoppervlakte volgens de verordening hemelwater (400 m² infiltratieoppervlakte per hectare verharde 

oppervlakte). Specifiek voor dit project betekent dat minimaal 1956 m² infiltratieoppervlakte voor het privaat 

domein en minimaal 1160 m² infiltratieoppervlakte voor het openbaar domein. 

De grond die zal gebruikt worden om het terrein op te hogen dient ook een goede doorlatendheid (Ksat > 7 

x10-6 m/s) te hebben zodat infiltratie in het gehele project mogelijk is.  

Gezien de regenwaterafvoeren naar een infiltratiebekken zullen geleid worden, worden de gebruikers en 

personeel van de winkels best geïnformeerd op bv. geen kuiswater in de straatkolken te gieten. Enkele 

klokputjes voor kuiswater kunnen aangesloten worden naar de afvalwaterriolering. 

2.2.3.3 Buffering 

Behalve infiltratievoorzieningen, zal ook deels op buffering met vertraagde doorvoer ingezet worden. 

Er wordt geopteerd om de ringgrachten langs weerzijden van de R6 te behouden en waar nodig te 

herprofileren. Deze brede, diepe grachten kunnen ingezet worden als buffervoorziening voor zowel het 

regenwater van de R6 en N16, alsook dat van de nieuwe ontsluitingsweg. Verder worden nieuwe extra 

buffer-en infiltratievoorzieningen uitgebouwd.  

Hiertoe werd op 2/05/2018 tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en Aloutte NV een overeenkomst 

gesloten met betrekking tot het gemeenschappelijk gebruik van deze verbrede langsgrachten voor 

afwatering en buffering van het hemelwater.  

Berekening van de voorwaarden 

Het toegelaten lozingsdebiet in het projectgebied is 20 l/s per hectare verharde oppervlakte en voor buffering 

wordt 250 m³ / ha verharde oppervlakte opgelegd, overeenkomstig de communicatie van 18/07/2017 van de 

Vlaamse Waterweg. 

  Oppervlakte (ha) 

Openbaar domein 3.2 

Privaat (Malinas) 4.9 

Som openbaar + privaat 8.1 
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Het totale project inclusief de bestaande relevante verhardingen omvat 8,1 ha verharde oppervlakte. Het 

doel is om binnen het project ook voor de bestaande verhardingen zoals de huidigde R6-lus mee buffering 

uit te bouwen. Hierdoor is in totaal minimaal 2025 m³ buffering en maximaal 162 l/s doorvoer vereist. 

Extra benodigde buffering  

Extra buffering is nodig ten behoeve de bestaande natuurlijke berging van het terrein en extra benodigde 

buffering voor stremming tijdens hoog tij. Hiervoor wordt bovenop de minimaal volgens de verordening 

hemelwater te voorziene 2025 m³ buffering nog 2175 m³ buffering voorzien voor de stremming en 3000 m³ 

compenserende buffering voor inname van mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Dit betekent dat er in 

dit project in totaal minimaal 7200 m³ buffer- en infiltratievolume zal voorzien worden. De motivatie 

hiervoor is terug te vinden in paragraaf 2.3 

Haalbaarheid van de lozing 

De lozing wordt voorzien op de Dijle, via lozingsconstructie R25. Het lozingspeil werd opgemeten en 

vastgesteld op 1,73 mTAW. Gezien de Dijle een getijdenrivier is, dient rekening gehouden te worden met 

een mogelijke periode van stremming van mogelijkheid tot lozing. De lozingsuitlaat is een terugslagklep 

voorzien om instroom vanuit de Dijle tegen te gaan. Er is tevens een afsluiter als extra bescherming in geval 

een defect van de terugslagklep. Voor de simulaties werd de negatieve situatie aangenomen van een 

dagelijks verhoogd springtij op de Dijle. De waterstand van de Dijle heeft daarbij 2 maal per dag een 

maximale waterstand van 7,50 m TAW. Bij laagtij zakt het peil tot 2,5 m TAW. Tijdens het hoogtij kan het 

water niet weg uit het projectgebied. Van zodra het water in de grachten die naar de Dijle aansluiten hoger 

staat dan het water van de Dijle, kan er uitstroom plaatsvinden. Hiervoor hoeft omwille van hydraulische druk 

opbouw het waterpeil niet per se beneden 1,73 m TAW te staan. 

Meer informatie over de uitwerking van de benodigde buffering kan gevonden worden in paragraaf 2.2.4. 

2.2.4 Toekomstige afwatering 

De toekomstige afwatering wordt op de onderstaande figuur van satellietbeeld en ontwerp weergegeven met 

dezelfde kleuren als die waarmee hoger (in Figuur 8) de bestaande afwateringsgebieden werden aangeduid. 

Het verschil tussen de bestaande en de toekomstige afwatering is dat de langsgrachten van de bestaande 

R6-lus momenteel aangesloten zijn naar de ingebuisde Holmloop terwijl dit in de toekomst niet het geval zal 

zijn. Door de aansluiting met terugslagkleppen kunnen de grachten in de bestaande toestand leegstromen in 

de ingebuisde Holmloop maar kan geen water van de ingebuisde Holmloop in het projectgebied stromen. In 

de geplande toestand zal geen uitstroom mogelijkheid meer zijn naar de de ingebuisde Holmloop en zal 

deze dan ook minder belast worden.  

Door de hydraulische loskoppeling van het gebied tussen R6 en de Dijle met wijk Galgenberg en andere 

gebied, stijgt het potentieel van het gebied tussen R6 en de Dijle als toekomstig mogelijk gecontroleerd 

overstromingsgebied voor de Dijle. Afwaarts van het project wordt de bestaande afwatering behouden en zal 

er geen impact hierop ten gevolge van het project zijn.  
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Figuur 25: Aanduidingen van de verschillende afwateringsgebieden in de toekomst met richtingen van doorvoer. 

 

Hieronder worden de verschillende geplande voorzieningen qua afwatering kort toegelicht per 

afwateringsgebied: 

o Wit: Dit deel bevat het private deel van het project: het winkelpark met bijhorende dakoppervlaktes, 

parking en wegenis voor parking. Hierin wordt ook de nodige buffering, infiltratie en 

doorvoerbeperking voorzien die nodig is om volgens de verordening hemelwater de nieuw 

aangelegde verharde oppervlakte te compenseren. Onder het niveau van de vertraagde doorvoer 

(5,0 m TAW) kan ingezet worden op infiltratie (tot aan de bodem van 3,6 m TAW bij lage 

grondwaterstanden en tot aan 4,5 m TAW bij een maximale grondwaterstand). Tussen 5,0 m TAW 

en 5,3 m TAW kan de waterbuffer benut worden voor buffering met vertraagde doorvoer. Deze 0,3 m 

hoogte vermenigvuldigd met een oppervlakte van 6060 m² geeft 1818 m³ buffervolume, wat meer is 

dan de minimaal te voorziene 1225 m³ buffering op basis van 4,9 ha verharde oppervlakte. Het 

volume tussen 4,5 m TAW en 5,0 m TAW wordt benut voor infiltratie en bevat nog eens 3492 m³ 

volume. In totaal is in dit deel dus 5310 m³ volume beschikbaar. Bij perioden met een lagere 

grondwaterstand is dit zelfs nog meer omdat dan meer volume beschikbaar is tussen de 

grondwatertafel en 5,0 m TAW. Door de overloop boven de maximale grondwaterstand te voorzien, 

wordt drainage van grondwater ten vermeden. 

 

o Geel: Dit betreft de langsgracht van de nieuwe rondweg, de zuidelijke langsgracht van de N16 en 

een deel van de infiltratiebekkens met de bijhorende afwaterende oppervlakte van deze zone. Het 

terrein van de zoutsilo’s watert niet rechtstreeks af naar de grachten maar wordt lokaal gebufferd en 

gefilterd omwille van mogelijke verzilting van de waterafvoer. Vanuit de buffer wordt het water 

vertraagd doorgevoerd naar de gracht. 

In het Sirio model wordt de gele afwateringszone opgesplitst in drie reservoirs voor respectievelijk de 

rondweg, de N16 en de infiltratiebekkens. 
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Een eerste deel bestaat uit nieuwe langsgracht tussen de bestaande R6-lus en de nieuwe rondweg 

met bijhorende verharde oppervlakte. Het regenwater dat van het terrein van de zoutsilo’s afstroom 

wordt gebufferd maar wegens de zoutvervuiling vertraagd doorgevoerd naar de vuilwaterriool. 

Ronde dit zoutsilo terrein wordt wel een gracht voorzien die het water van de ontsluitingweg opvangt 

(aanloophelling naar brug). Hierin kan minstens 100 m³ infiltratievolume voorzien worden. Op basis 

van het ontwerp wordt in de gracht tussen de bestaande R6-lus en de nieuwe rondweg 415 m³ 

buffervolume gerealiseerd. Dit wordt gerealiseerd door afwaarts in de zwak hellende gracht een 

tussenschot te plaatsen zonder knijpopening. Dit infiltratievolume dient ter opvang van het 

regenwater dat van de nieuwe rondweg zal afstromen. Dit volume is niet beschikbaar voor 

compenserende buffering. 

Een tweede deel is de bestaande langsgracht van de N16 waar aan het einde een tussenschot 

voorzien wordt. Hier wordt wel een knijpopening gezet om de afwatering van het gebied te 

garanderen. Bovendien wordt bij de doorvoer van dit tweede deel naar het derde deel een 

terugslagklep geplaatst om terugstroom vanuit de compenserende buffering te vermijden. Het 

buffervolume van de bestaande gracht wordt geschat op ongeveer 1000 m³. Dit kan echter niet 

benut worden als compenserend volume omwille van de terugslagklep. 

In een derde deel zit een deel van de infiltratiebekkens vervat met compenserend volume. Het totaal 

nuttige infiltratie- en buffervolume voor de bekkens in dit deel is voorzien op 3190 m³ voor wat betreft 

het volume tussen de hoogste grondwaterstand (4,5 m TAW) en de relevante overstortdrempel (5,2 

m TAW). Dit is bijna volledig (ongeveer 2700 m³ ervan) te beschouwen als compenserend 

buffervolume omdat de meeste afstromende verharde oppervlaktes eerst in andere buffervolumes 

terecht komen. 

In totaal kan voor het gele deel dus 3705 m³ buffervolume gerekend worden. 

 

 

o Rood: Dit afwateringsgebied bevat zowel grachten als een infiltratie-en bufferbekken. Dit kan gezien 

worden als twee delen. 

Een eerste deel betreft de langsgracht van de bestaande R6-lus die in de toekomst zal dienen voor 

buffering van water afkomstig van de bestaande R6-weg en gemeenschappelijke compenserende 

buffering. Naar deze gracht wordt ook een klein aandeel water van privaat domein geleid (deel 

private weg rond winkelgebouwen). Behalve de meest opwaartse 100 m waar de gracht nog een 

bodemhelling zal hebben, wordt deze gracht deels verdiept zodat over een lengte van 500 m een 

gracht met een vlakke bodemhelling ontstaat. Tussen dit niveau en het drempelpeil van 5,2 m TAW 

wordt een buffervolume voorzien. Nabij de fiets onderdoorgang mondt de gracht uit in een infiltratie- 

en bufferbekken dat door de lager gelegen fiets- en voetgangersweg in twee gesneden wordt. Hier 

wordt voor een water een verbinding voorzien naar het gele deel, vanaf waar het water naar het 

tweede rode deel kan stromen. In dit eerste deel wordt een volume van 1470 m³ voorzien. 

Dit is het volume tussen 4,5 m TAW en 5,2 m TAW dat beschikbaar is bij de hoogste 

grondwaterstand. Bij een lagere grondwaterstand is nog meer volume beschikbaar.  

In het tweede deel wordt eveneens een aaneenschakeling van een gracht met een breed 

uitwaaierend buffervolume voorzien. Vanaf dit deel kan regenwater doorgevoerd worden naar het 

paarse deel wanneer het waterpeil hoog genoeg komt; er wordt een knijpopening (d160mm) 

voorzien op 5,0 m TAW en een overstort op 5,2 m TAW. Dit zorgt ervoor dat de bovenste 20 cm van 

het rode infiltratie- en bufferbekken maar ook de opwaarts geschakelde delen benut kan worden als 

buffering met vertraagde doorvoer. Een alternatief voor de knijpopening bovenaan in de 

overstortmuur is een V-insnijding in de bovenste 20 cm van de overstortmuur die ervoor zorgt dat 

wanneer er overstort plaatsvindt, dit gecontroleerd gebeurt en eerst met een beperkt debiet alvorens 

er volledige overstort over de overstortmuur kan zijn. In dit tweede deel wordt een volume van 1360 

m³ voorzien. Dit is het volume tussen 4,5 m TAW en 5,2 m TAW dat beschikbaar is bij de hoogste 

grondwaterstand. Bij een lagere grondwaterstand is nog meer volume beschikbaar. Dit deel bevat 

ook de pompenkelder voor het lager gelegen stuk fiets- en voetpad met de onderdoorgang onder de 
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R6-lus. Vanaf hier zal het water verpompt worden naar het open bufferbekken. In de pompenkelder 

zal ook een zeker buffervolume voorzien worden omdat anders de pompen ervan een te zwaar 

debiet moeten hebben. Het buffervolume van de pompenkelder wordt niet meegeteld als 

buffervolume voor de verharde oppervlaktes. 

In totaal wordt in het rode deel dus 2830 m³ volume voorzien 

 

o Paars: In dit deel wordt de bestaande gracht en afwatering behouden. Er is een scheiding met het 

opwaarts rode aansluitende deel, dat enkel bij hevige regenval water naar dit deel zal voeren. Naar 

dit deel stroomt geen verharde oppervlakte van het project. Hier wordt wel 3000 m² van de N16 

ingerekend. 

 

o Oranje: In dit deel wordt de bestaande gracht en afwatering behouden. Naar dit deel stroomt geen 

verharde oppervlakte van het project. Deze gracht sluit via de bestaande uitstroomconstructie R25 

met een terugslagklep aan naar de Dijle. Naar deze bestaande gracht wordt ook een deel van de 

E19 (afrit vanuit Brussel naar N16/R6) afgevoerd. 

Taluds van de E19 voeren ook water af maar worden gezien de aangesloten opwaartse oppervlakte 

en de grote opwaartse debieten als verwaarloosbaar beschouwd. 

 

o Cyaan: In dit deel worden de bestaande grachten en afwatering behouden. Dit deel sluit met een 

bestaande d1800mm buis aan naar het Paarse deel. Naar dit deel stroomt geen verharde 

oppervlakte van het project. Hierop zit wel afstromend water van E19, N16, R6, lokale bebouwing, 

wegenis, en onverharde oppervlaktes aangesloten. 

 

Tabel 2: overzicht van de verschillende ingerekende oppervlaktes per deel. De blauwe waarden tussen haakjes geven 
het aandeel compenserende buffering weer. 

Naam Opp. (ha) Opmerking oppervlakte Buffer- en infiltratie volume voorzien 

(m³) 

Cyaan 3,45 600 m E19,  1000 m N16, 400 m R6n, 

lokale bebouwing en wegenis + 4 ha 

onverhard, door runoff coeff. Te 

beschouwen als 0,6 ha 

Behoud bestaande grachten 

Oranje 0,48 2800 m² van afrit E19 naar N16 + 

inrekening taluds 
Behoud bestaande grachten 

Paars 0,30 3000 m² van N16 Behoud bestaande grachten 

Wit 4,9 Alle private oppervlakte van 

winkelzone + parking + 

wegenisparking 

5310  

Rood 1,1 8915 m² van R6 + 2000 m² N16 2830  

Geel 1,85 5900 m² van N16 richt. Elektr.str. + 

7711 m² nieuwe rondweg + rest 

fietspad + 1000 m² fietspad en brug + 

2105 m² zoutsilo terrein 

3705 + Behoud bestaande grachten 

 

 

De bovenstaande tabel geeft een samenvatting van welke en hoeveel verharde oppervlakte in rekening is 

gebracht en hoeveel buffer- en infiltratievolume er wordt voorzien. In totaal wordt er in het project 11.845 m³ 

infiltratie- en buffervolume voorzien. Dit is het volume boven het 4,5 m TAW-vlak, in praktijk zal er tijdens 
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een groot deel van het jaar bijkomend infiltratievolume beschikbaar zijn door een lagere grondwaterstand (tot 

zelfs grootteorde 9000 m³ tijdens perioden met een zeer lage grondwaterstand). 

In Tabel 2 wordt aandeel compenserend buffervolume wordt tussen haakjes in het blauw weergegeven. Op 

de onderstaande figuur is het concept van de toekomstige afwatering weergegeven met wat meer informatie 

erbij, overeenkomstig de bespreking van de verschillende delen. 

 

 

Figuur 26: Concept van de toekomstige afwatering, overeenkomstig de bespreking van de verschillende delen. 
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In het ontwerp zijn deze principes dan verder vertaald naar de tekeningset ‘riolering’.  

 

Figuur 27: uittreksel uit de het grondplan BA_RIOLERING_P_N_2 uit de plannenbundel van de 
omgevingsverguningsaanvraag 

 

Doordat er: 

1) bij het private deel bovenop het nodige buffervolume nog zeer veel infiltratievolume wordt voorzien 

en 

2) de langsgracht tussen de bestaande R6-lus en de nieuwe ontsluitingsweg en de infiltratiebekkens 

groter worden dan strikt minimaal voorzien,  

 

is het totale volume van infiltratie + buffering in het project aanzienlijk groter dan de minimaal 

vooropgestelde totale 7200 m³.  

 

2.3 Hydraulische berekeningen 

2.3.1 Buffervolume bij stuwing 

Tijdelijke stremming door hoogtij, stormtij of springtij 

Tijdens hoogtij op de Dijle is het tijdelijk niet mogelijk om regenwater naar de Dijle te lozen. Bij een verhoogd 

tij door storm of springtij, duurt deze stremming langer. Het is niet evident om de exacte impact van een 

hoogtij op de stremming te bepalen omdat de stremming ook afhangt van de opgebouwde hydraulische druk 

opwaarts van de terugslagklep aan het lozingpunt. Er kan wel bij benadering ingeschat worden hoe lang de 

lozing van regenwater naar de Dijle ongeveer verhinderd is. Verder speelt ook leeglooptijd een rol. 

Onderstaande tabel is afgeleid uit de metingen van het waterpeil van de Dijle tijdens de Sinterklaasstorm 

(06/12/2013). 
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Waterpeil 

(m TAW) 

Duur waterpeil 

overschreden (h) 

T20-neerslag tijdens deze 

periode volgens CVGP 

(mm) 

Totale verharde 

oppervlakte (ha) 

Totaal volume door deze 

T20-neerslag (m³) 

3 11 52 8,1   4212 

4 9 50 8,1 4050 

5 6 45 8,1 3645 

6 4 41 8,1 3321 

7 1,5 35 8,1 2835 

 

Omdat de grachtbodems van de afvoer van het gebied rond 3 m TAW liggen en het volledige omliggende 

gebied hoger ligt, zal er bij een waterpeil van 3 m TAW en ook wat hoger geen hinder ontstaan voor het 

gebied. Indien gekeken wordt naar het 3 m TAW peil dat gedurende 11 uur overschreden wordt en kijkende 

welke hoeveelheid dan kan vallen, zou in totaal ten gevolge van een T20-bui 4212 m³ opgevangen 

moeten worden. Dit geldt voor de periode dat het waterpeil in de Dijle hoger dan 3 m TAW staat maar er kan 

zeker ook lozing plaatsvinden bij iets hogere waterstanden door drukopbouw bij vulling van de grachten. 

Daarom wordt de afgeronde waarde van 4200 m³ aangenomen voor het volume opgevangen moet kunnen 

worden. Dit is zo’n 2175 m³ extra ten opzichte van wat voorzien zou worden op basis van de 250 m³/ha 

verharde oppervlakte (= 8,1 x 250 m³ = 2025). Dit volume zou er als extra buffervolume bovenop komen 

omwille van tijdelijk geen lozingsmogelijkheid in plaats van 20 l/s.ha lozing. Hierbij wordt aangenomen dat 

het afvoerstelsel voldoende geledigd is bij de aanvang van de T20 bui. Door drukopbouw van opstapelend 

water kan dit al sneller dan wanneer het peil onder 3 m TAW zakt. Deze lediging tijdens het laagtij kan 

gedurende meerdere uren plaatsvinden. 

Merk op dat deze twee uitzonderlijke gebeurtenissen samen een nog zeldzamere gebeurtenis vormen die 

zeker minder vaak dan T20 voorkomt. 
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Figuur 28: verloop van de zwaarste waterpiek in de Dijle op 06/12/2013 

 

Simulatieresultaten van een bui met terugkeerperiode T = 20 jaar 

Eerder al werden voorafgaand aan de laatste verfijningen van het ontwerp ruwe berekeningen gemaakt met 

de software InfoWorks. Er werd in infoworks CS een vereenvoudigde weergave van de projectsite 

opgemaakt. Deze eenvoudige weergave bestaat uit en een bufferberging, waarop de verharde oppervlakten 

aansluiten en een knijpconstructie, zodat het lozingsdebiet aangepast kan worden naar de voorwaarden van 

de waterloopbeheerders. Verder werd de lozingsconstructie R25 ingegeven als een koker (2000x1500) met 

terugslagklep op peil 1,73 mTAW. 

De gracht die leidt naar de lozingsconstructie R25 werd niet opgenomen in het model, in de veronderstelling 

dat deze niet als buffer gebruikt kan worden omdat deze dient voor de buffering van het deel ten noorden 

van het projectgebied. 

Aan de uitlaat werd het waterpeil van de Dijle toegekend, om zo de lozing en stremming beter te kunnen 

benaderen. 

Er werd een level-flow aangemaakte met de waterpeilen van 04/12/2013 om 00u00 tem. 09/12/2013. Verder 

werd er gekozen om de piek van het eerste stormtij (06/12/2013 om 6u56) te laten plaats vinden twee uur na 

de piek van de bui. Dit blijkt het meest negatieve scenario.  
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Figuur 29: Level-flow van meetstation Mechelen Benedensluis tij van 04/12/2013 om 00u00 tem 09/12/2013 om 23u59 

 

Het model bestaat uit een buffervolume, waarop de verharde oppervlakten zijn aangesloten. De toevoerende 

verharde oppervlakten werden via een zogenaamd ‘subcatchments’ (afstroomgebieden) toegevoegd aan het 

model. Er werden simulaties uitgevoerd met een bui T20.  

Uit de resultaten van deze modellering met InfoWorks bleek dat het destijds vooropgesteld vereiste 

minimum- buffervolume van 2884 m³ onvoldoende is voor de buffering van het project. Een totale buffering 

van 4015 m³ werd toen bekomen om wateroverlast op de projectsite te vermijden. Dit ligt sterk in lijn met wat 

hierboven is berekend op basis van de stremmingstijd (+/- 4200 m³ benodigd voor stremming). 

Uit de verschillende bovenstaande berekeningen kan besloten worden dat ten gevolge van de stremming het 

totale buffervolume voor het ganse project verhoogd moet worden tot ongeveer 4200 m³. Dit kan gezien 

worden als 2025 m³ buffervolume conform de verordening hemelwater + 2175 m³ bijkomend volume 

voor opvang van regenwater door stremming. Dit kan in vraag gesteld worden omdat de gecombineerde 

gebeurtenissen die hier berekend zijn veel zeldzamer zijn dan T20. Het kan geargumenteerd worden om 

voor de te compenseren buffering een lagere waarde aan te nemen. Er wordt wel van dit 2175 m³ volume 

uitgegaan. 

 

2.3.2 Innamevolume door ophoging 

Door grondophogingen zal een deel van het beschikbare volume voor water ingenomen worden dat in de 

bestaande toestand mogelijk zou kunnen gebruikt worden voor overstromend water. 

De eerder vermelde gegevens over de grondwaterstanden wijzen erop dat tijdens het natte seizoen vaak 

water in het laagste deel van het gebied staat, met een waterstand rond 4,5 m TAW die zelfs bij hevig 

regenweer en hoogtij in de Dijle vrij constant blijft en vermoedelijk niet hoger dan 4,8 m TAW komt in 

extreme situaties (motivatie zie paragraaf 1.2.2). Dit zorgt ervoor dat het bestaand beschikbaar volume 

tussen 4,5 m TAW en 4,8 m TAW in het gebied kan beschouwd worden als huidige maximaal ingenomen 

effectief overstromingsvolume. 
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In de onderstaande afbeelding is op basis van het hoogtemodel van de bestaande toestand te zien welke 

delen onder water staan bij een waterstand van 4,5 m TAW. Gedurende een deel van het jaar zal het 

waterpeil lager staan dan 4,5 m TAW en is er extra overstromingsvolume beschikbaar. Een gelijkaardige 

redenering kan gemaakt worden bij de uitgewerkte infiltratiebekkens voor compensatie van het 

overstromingsvolume die ook een deel van het jaar meer buffering hebben dan vooropgesteld. Er wordt 

aangenomen dat deze voor- en nadelen tegen elkaar opwegen en dat effectief met het volume tussen 4,5 m 

TAW en 4,8 m TAW kan gerekend worden. 

 
Figuur 30: Simulatie waterstand bestaande toestand bij waterpeil 4,5 m en 4,8 m TAW  

 

 

Uit volumeberekeningen met het hoogtemodel en snedes zoals op de bovenstaande figuur weergegeven 

blijkt dat zich iets meer dan 3000 m³ van het volume tussen 4,5 m TAW en 4,8 m TAW wordt ingenomen 

door de voorziene grondophogingen. Indien het volume van de grondophogingen wordt gecompenseerd, 

kan aangenomen worden dat hiervoor ongeveer 3000 m³ extra compenserend buffervolume voor nodig 

is. In de eerdere nota van Grontmij werd hiervoor 2355 m³ compenserend volume vooropgesteld, een 

waarde die in dezelfde grootte-orde ligt. 
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2.3.3 Totaal volume in rekening te brengen 

 

Op basis van de eerder aangehaalde motiveringen voor de verschillende in rekening te brengen 

buffervolumes, wordt 7200 m³ genomen als minimaal te voorzien totale buffering voor dit project. 

  
Buffervolume totaal project  

(privaat + openbaar) (m³) 

Buffervolume op basis van verharde oppervlakte 

cfr. Verordening hemelwater 
2025 

Compenserend voor stremming bij Stormtij  2175 

Compenseren voor inname overstromingsvolume  3000 

Totaal buffervolume minimaal te realiseren 7200 

 

2.3.4 Sirio model van het ontwerp 

Sirio is een recent ontwikkeld programma om ontwerpen met hemelwater snel te evalueren en te verbeteren. 

Het programma werd ontwikkeld door KU Leuven in overleg met VLARIO en CIW. Hierdoor is het afgestemd 

op de praktijk en bruikbaar voor allerlei toepassingen rond hemelwater. In het programma wordt een ontwerp 

vereenvoudigd gemodelleerd via reservoir waaraan allerlei parameters toegekend worden. 

Met de voorgestelde buffervolumes kan het doorvoerdebiet aanzienlijk beperkt worden. Bij deze Sirio 

berekeningen wordt uitgezocht hoe de waterhuishouding in het project zich in de toekomst zal gedragen en 

op welke manier de afwatering het toelaat om het doorvoerdebiet verder te beperken zodat de afwaartse 

impact minimaal wordt.  

2.3.4.1 Uitgangspunten 

• Verharde oppervlaktes 

o De verharde oppervlaktes zijn aan de hand van de dwg bestanden van de laatste versie van het 

ontwerp berekend. Deze oppervlaktes zijn daardoor nu exact bekend voor de private 

ontwikkeling van het retailpark en bestaande lus + nieuwe rondweg. Deze oppervlaktes worden 

weergegeven op het overzichtsplan in bijlage 1. 

o Daken die uit groendak bestaan, worden voor de berekeningen qua oppervlakte voor de helft in 

rekening gebracht conform de verordening hemelwater. 

o Overeenkomst de oppervlaktes op het overzichtsplan wordt er bij de watertoets een tabel 

gevoegd die ook als input dient voor het Sirio model. De oppervlaktes zijn op die manier 1 op 1 

verifieerbaar tussen het model en het ontwerp. 

o De helft van de dakoppervlakte wordt voorzien als groendak. Aangezien de helft van het dak 

(niet het volledige dak) in groendak wordt voorzien, wordt 75% of 19.641 m² van de 26.188 m² in 

rekening gebracht voor het dak. De totale in rekening te brengen private oppervlakte van het 

retailpark bedraagt daardoor 4,89 ha. 

Gezien de opgelegde voorwaarde van 20 l/s per hectare verharde oppervlakte als maximaal 

doorvoerdebiet, zal de buffering en infiltratie van het privaat gedeelte er voor zorgen dat hier bij 

een T20 ontwerpbui maximaal 97,8 l/s doorgevoerd wordt. 

• Onderzoek bestaande constructies, verbindingen en lozingspunten zoals besproken in paragraaf 1.2.2 
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• Getijden: voor de simulaties werd de negatieve situatie aangenomen van een dagelijks verhoogd 

springtij op de Dijle, met waarden gebaseerd op waarnemingen van 06/12/2013. De waterstand van de 

Dijle heeft bij de simulaties 2 maal per dag een maximale waterstand van 7,50 m TAW. Bij laagtij zakt 

het peil tot 2,5 m TAW. 

 

 

 

Figuur 31: Gebruikte getijden input voor het Sirio model 

 

Grondwaterstanden: in het Sirio model wordt rekening gehouden met grondwaterstanden zoals effectief 

opgemeten op het terrein. In Sirio wordt de hoogst en laagste gemeten grondwaterstand in een 

bepaalde zone gebruikt om een jaarlijkse variatie tussen minimaal en maximaal peil in rekening te 

brengen. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde grachten tijdelijk minder buffervolume aanwezig kan zijn 

doordat een gracht deels gevuld is met grondwater. Op basis van de waarden zoals besproken in 

paragraaf 1.2.2 wordt een variërende grondwatertafel van 3,0 m TAW tot 4,5 m TAW aangenomen in het 

volledige projectgebied. In Sirio wordt met deze grondwaterstand rekening gehouden in alle reservoirs 

waardoor een deel van de buffering tijdens hoge grondwaterstanden niet beschikbaar is. 

 

• Infiltratiecapaciteit: voor de bodem wordt deze op 0 gezet en wordt dus niet op infiltratie gerekend. Er 

werd voor de infiltratiecapaciteit veiligheidsfactor 3 genomen (i.p.v. 2 zoals de code van goede parktijk 

voorschrijft) omwille van de mogelijke bodemheterogeniteit. Aangevoerde grond die als wand van de 

wadi’s moet dienen, zal goede structuur hebben met een doorlatendheid die minstens gelijk is aan die 

van de beproefde grond zodat deze geen beperkende factor vormt. Door een veiligheidsfactor 3 aan te 

nemen in Sirio wordt eigenlijk maar met 1/3 van de infiltratiecapaciteit gerekend (dus 8,33 mm/h i.p.v. 

25 mm/h) wat een extra veiligheid aan de berekeningen geeft. 

 

• Onderstaande figuur uit het model van Mechelen-noord, simulatie “Mechelen-Noord Toestand A – T = 20 

j. (alle randvwn) met galgenberg HP7.0 + springtij”. Geeft de overstort aan vanaf R1’ (= aan wijk 

Glagnberg nabij ingebuisde Holmloop) naar de grachten van het cyaan deel. Dit betreft in totaal 1652 m³ 

overgestort buffervolume met een maximaal debiet van 0,8 m³/s indien een T20 composietbui exact 

samenvalt met een hoog springtij. Deze gecombineerde gebeurtenissen zijn veel zeldzamer dan een 

T20 bui op zich. Bij een normaal getijdenverloop en een T20 is er slechts 38 m³ overstort dus er kan ook 

geargumenteerd dat het overstortwater verwaarloosbaar is in vergelijking met de gigantische 

buffervolumes die aanwezig zijn in het model. Als worst case scenario wordt de combinatie van een T20 

composietbui met het stormtij opgenomen in het model. In het Sirio model werd het overstortwater mee 
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in rekening gebracht via een extra reservoir. De overstortdebieten zijn vooral van invloed op het gebied 

ten noordwesten van de wijk Galgenberg maar hebben ook hun doorwerking naar de afwaartse 

afwateringsgrachten naar de Dijle.  

  
Figuur 32: Afbeelding uit InfoWorks met gevallen neerslag (T20, blauwe staafjes boven) en overstortdebiet (rode 

grafieklijn) ten gevolge van de bui in combinatie met het stormtij. 

 

2.3.4.2 Model opbouw 

Op basis van de geplande toestand en de bovenstaande uitgangspunten werd met de software Sirio een 

model opgebouwd voor de geplande toestand. Het Sirio model dat voor deze watertoets werd opgebouwd, 

bestaat uit verschillende reservoirs die overeenkomen met de afwateringsgebieden zoals besproken in 

paragraaf 2.2.4 en is opgebouwd volgens de eerder besproken uitgangspunten. Verder werden de gangbare 

parameters gebruikt zoals door de code van goede praktijk en de ontwikkelaars van Sirio voorzien. 
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Figuur 33: Opbouw van het Sirio model. Opmerking: bij de weergegeven buffervolumes worden ook de volumes onder 
4,5 m TAW ingerekend, terwijl dit in de bufferberekening in dit rapport niet wordt geteld omwille van de maximale 
grondwaterstand van 4,5 m TAW. 

 

2.3.4.3 Resultaten 

Op basis van de resultaten van het Siriomodel kan besloten worden dat het ontwerp geen wateroverlast 

veroorzaakt in de omgeving van het project.  De voorziene compenserende buffervolumes worden zodanig 

benut dat er bij T20 geen water doorgevoerd wordt naar het afwaartse gebied. Pas bij een T100 regenbui 

wordt het afwaartse gebied met bestaande grachten die naar de Dijle aansluiten beïnvloed door het project. 

Ook dan is er geen wateroverlast te verwachten. 

 

Op de onderstaande afbeelding is te zien dat vanuit de infiltratiebekkens (rode afwateringsgebied) slechts 1 

maal per 100 jaar doorvoer plaatsvindt via de voorziene knijpopening. 

 



 

BE0113000445 

  

 

RETAIL PARK MALINAS MECHELEN NOORD 

43 van 58 

 
Figuur 34: Detailanalyse Sirio: Doorvoer vanaf rood naar paars deel 

 

 

Met de focus op de invloed van het private winkelcentrum apart, los van de andere delen is op onderstaande 

afbeelding te zien dat de bijhorende overstort niet werkt bij T20. Gezien de knijpopening d200 mm wordt er 

slechts 19 l/s bij T20 doorgevoerd, wat neerkomt op 4 l/s.ha. Dit positieve resultaat is te danken aan het 

gigantische infiltratievolume dat voorzien wordt. De jaarlijkse massabalans van dit private deel geeft namelijk 

aan dat 87% van de jaarlijks gevallen neerslag verwerkt wordt via infiltratie. 
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Figuur 35: Detailanalyse Sirio: Doorvoer vanaf wit naar rood deel 

 

 

Door de zeer beperkte invloed van het project worden de bestaande afwaartse grachten (paars, oranje en 

cyaan deel) bijna uitsluitend beïnvloed door de interactie met de Dijle. Het maximale waterpeil in de grachten 

nabij de lozing op de Dijle zou bij ongeveer 4,2 m TAW bedragen door de combinatie van tijdelijke 

stremming door getijden met hevige neerslag. Bij minder hevige buien is dit iets lager dan 4,2 m TAW, 

zonder dat er snel een groot verschil optreedt (zie ook figuur Figuur 36). Dit zet zich ook opwaarts door naar 

het cyaan deel door als maximale waterpeil.  

 

 
Figuur 36: Detailanalyse Sirio: Maximale waterstanden in het paars deel 

 

Op de onderstaande kaart is dit waterpeil met de afgeronde waarde van 4,2 m TAW voorgesteld op het 

digitaal terreinmodel van de omgeving. Hierop is te zien dat dergelijk waterpeil de omliggende omgeving niet 
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in de problemen brengt. Deze kaart geeft de niveaus van de het bestaande terrein weer die zich onder 4,2 m 

TAW bevinden. 

 

 
Figuur 37: Hoogtekaart van de omgeving met delen onder 4,2 m TAW in het blauw aangeduid. 

 

 

Op Figuur 36 is te zien dat het maximale waterpeil onderhevig is aan een kleine variatie in functie van het 

zwaarte van een regenval gebeurtenis. Uiteraard is dit geschatte waterpeil een resultaat van de 

omgevingsvariabelen waarvoor deel aannames diende gemaakt te worden. Het maximale waterpeil bij T20 

is onafhankelijk van het onderhavige project omdat bij T20 geen regenwater zal doorvoeren naar het 

bestaande systeem dat naar de Dijle loost. De bovenstaande kaart werd ter informatie bijgevoegd. Een 

verdere studie van mogelijk hogere waterpeilen is afhankelijk van variabelen die zich afwaarts van het 

project bevinden en hier daarom niet aan de orde. 

Doordat het grondwater het grootste deel van het jaar hoger staat dan de bestaande grachtbodems, wordt 

het gebied dat in stand gehouden wordt, bijna permanent gedraineerd door de afwateringsgrachten naar de 
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Dijle. In het geplande project wordt drainage vermeden doordat zich geen doorvoerconstructies beneden de 

hoogste grondwaterstand worden geplaatst. 

 

Het Sirio model toont aan dat, gezien de gemeten infiltratiecapaciteiten en met de nodige voorzichtige 

aannames, de zeer grote buffervolumes kunnen gebruikt worden om volop in te zetten op infiltratie. De 

grond die zal gebruikt worden om het terrein op te hogen dient ook een goede doorlatendheid te hebben 

zodat infiltratie in het gehele project mogelijk is.  

2.4 Besluit 

• Op basis van de berekeningen voor volumes voor het bufferen van regenwater en bijkomende 

volumes voor stremming door getijden op te Schelde en bijkomende volumes voor grondophoging in 

mogelijk overstromingsgevoelig gebied, is minimaal 7200 m³ infiltratie- en buffervolume nodig voor 

het totaalplaatje van dit project (openbaar + privaat domein).  In totaal wordt er 11845 m³ infiltratie- 

en buffervolume voorzien, wat veel meer is dat de 7200 m³ die minimaal benodigd is. Dit is 

bovendien het volume boven het 4,5 m TAW vlak, in praktijk zal er tijdens een deel van het jaar 

bijkomend infiltratievolume beschikbaar zijn door een lagere grondwaterstand (tot zelfs grootteorde 

9000 m³ tijdens perioden met een zeer lage grondwaterstand). De benodigde volumes worden dus 

ruimschoots gehaald. 

• De impact van de afstroom van water van verharde oppervlaktes van de private ontwikkeling 

(winkelzone Malinas) wordt gemilderd door het volledige door de verordening hemelwater opgelegde 

buffervolume en de doorvoerbeperking te voorzien op het privaat terrein zelf. Daar bovenop wordt er 

op het privaat domein in belangrijke mate aan infiltratie gedaan waardoor het maximaal 

doorvoerdebiet vanaf het privaat terrein bij T20 beperkt wordt tot 4 l/s.ha (i.p.v. de standaard 

voorwaarde 20 l/s.ha). Ongeveer 87% van de jaarlijkse neerslag kan verwerkt worden via infiltratie 

voordat het vertraagd wordt doorgevoerd naar de gemeenschappelijke langsgrachten. Dit is mogelijk 

dankzij het enorme infiltratie- en buffervolume dat op privaat terrein wordt uitgebouwd (5310 m³ 

t.o.v. 1225 m³ minimaal benodigd volgens GSV) . 

• In gemeenschappelijke langsgrachten en infiltratiebekkens wordt de opvang van het water van het 

openbaar domein gerealiseerd, alsook compenserende buffering en infiltratie voorzien. Daardoor 

wordt er bij T20 in de toekomst geen water doorgevoerd vanaf het totale project naar de 

bestaande afwaartse afwateringsgrachten die naar de Dijle aansluiten. Er is bij T20 dan ook geen 

impact te voorzien op het bestaande afwaartse afwateringsstelsel. 

• De waterhuishouding van de wijk Galgenberg zal in de toekomst een verbetering kennen 

omwille van de volgende redenen: 

o De grachten die water van de bestaande verharde oppervlaktes van de R6-lus en een deel 

van N16 afvoeren, worden losgekoppeld van de ingebuisde Holmloop die daardoor minder 

belast wordt. 

o Bij de omlegging van de ingebuisde Holmloop wordt de bestaande afvoercapaciteit en 

buffercapaciteit vergroot. 

• Door de hydraulische loskoppeling van het gebied tussen R6 en de Dijle met wijk Galgenberg en 

andere gebied, stijgt het potentieel van het gebied tussen R6 en de Dijle als toekomstig mogelijk 

gecontroleerd overstromingsgebied voor de Dijle.  
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3 BIJLAGEN 

• Bijlage 1: Kaart met aanduidingen van de verschillende oppervlaktes van het project. 

• Bijlage 2: Fotoreportage terreinbezoek 27/7/2018 

• Bijlage 3: Resultaten peilmetingen 

• Bijlage 4: Verslag peilmetingen met locaties van peilbuizen 

• Bijlage 5: Berekeningen van de doorlatendheid 

• Bijlage 6: Juridisch-beleidsmatig kader 

• Bijlage 7: Uitreksel opmetingen 

• Bijlage 8: Foto’s bijmeting aansluiting grachten op ingebuisde Holmloop 

• Bijlage 9: Bouwplannen R6 uit 1977 

• Bijlage 10: Sirio model  
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3.1 Kaart met aanduidingen van de verschillende oppervlaktes 
van het project 
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3.2 Fotoreportage terreinbezoek 27/7/2018 
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3.3 Resultaten peilmetingen 
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3.4 Verslag peilmetingen met locaties van peilbuizen 
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3.5 Berekeningen van de doorlatendheid 
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3.6 Juridisch-beleidsmatig kader 
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3.7 Uitreksel opmetingen 
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3.8 Foto’s bijmeting aansluiting grachten op ingebuisde Holmloop 
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3.9 Bouwplannen R6 uit 1977 
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3.10 Sirio model 

Het bestandsformaat van het Sirio model kan niet opgeladen worden op het omgevingsloket, maar kan op 

eenvoudig verzoek ter beschikking worden gesteld.  
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Projectbeschrijving en procedure 

Het voorgenomen project betreft de ontwikkeling van een gemengd regionaal bedrijventerrein 
Mechelen-Noord IV (de gronden zijn voor het grootste deel in eigendom van Mitiska REIM nv) door 
het oprichten van een retailpark met bijhorende parking en (deels) groendak en de aanleg van een 
nieuwe ontsluitingsweg en een (dubbel) fietsverbinding. 

Het projectgebied, gelegen binnen en langs de lus van de R6, is onbebouwd en grotendeels bebost. 
In de huidige toestand is de enige voorziening op het terrein de zoutopslag van AWV (Agentschap 
Wegen en Verkeer) in de noordelijke zone van het projectgebied. Het is een verhard terrein met 
zoutsilo’s gelegen aan de binnenzijde van de R6-lus. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de 
ontbossing van de zone gelegen binnen de lus van de R6 reeds vergund is en geen deel uitmaakt 
van het project. De ontbossing voor de aanleg van de nieuwe wegenis, gelegen buiten de lus, 
maakt wel deel uit van voorliggende ontheffing. 
 
Er wordt een gebouw voor 27 500 m² detailhandel voorzien, bestaand uit ca. 20 retailunits en een 
horeca-unit. Het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit één bouwlaag (gelijkvloerse verdieping). Drie 
units beschikken over een tweede bouwlaag. Een deel van het gebouw heeft een ondergrondse 
parking met 190 autostalplaatsen (van in totaal 854 autostalplaatsen) en 100 fietsstalplaatsen (in 
totaal worden 275 fietsstalplaatsen voorzien). De ondergrondse parking bevindt zich 1 meter onder 
het huidig maaiveld (na ophoging van het terrein met ca. 1 m à 1,5 m zal deze parking zich ca. 3 m 
onder het maaiveld bevinden), en heeft een oppervlakte van ca. 8400 m². 
 

Het project behoort tot de bijlage II van het project-m.e.r.-besluit1 namelijk rubriek 10 b): 

“Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen, 

- Met betrekking tot de bouw van 1000 of meer woongelegenheden, of 

- Met een bruto vloeroppervlakte van 5000 m² handelsruimte of meer, of 

- Met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-

equivalenten per tijdsblok van 2 uur.” 

 
Voor projecten van bijlage II dient in principe een project-milieueffectrapport of project-MER 
opgesteld te worden. De initiatiefnemer kan er echter voor kiezen om een gemotiveerd verzoek 
tot ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een project-MER (ontheffingsdossier) in te 
dienen bij het Team Mer van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 
van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid in toepassing van artikel 4.3.3 §3 1° van 
het DABM2. Er is reeds een plan-MER (PL-MER 181) opgemaakt voor het GRUP ‘Gemengde regionale 
bedrijventerreinen Mechelen Noord III en IV’. Dit MER werd goedgekeurd dd. 26 juni 2015. 
 
 
Het project omvat tevens ook de aanleg van wegen (< 1 km) en het uitvoeren van bemaling 
(onttrokken debiet < 2500 m³ per dag) waardoor eveneens rubrieken 10 e) én 10 j) van bijlage III 
van toepassing is: 10 e) “Aanleg van wegen (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)” en 10 j) 
“Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn opgenomen 
in bijlage I of II”. 

Verder is er sprake van ontbossing (en bebossing ter compensatie) voor de aanleg van de nieuwe 
wegenis. In het ontheffingsdossier is evenwel de bijhorende rubriek 1 d) van bijlage II of III niet 
vermeld. Indien de drempelwaarde wordt overschreden is rubriek 1 d) van bijlage II “°Eerste 
bebossing voor zover de oppervlakte 10 ha of meer bedraagt; °Ontbossing met het oog op de 

                                                           
1 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage, B.S. 17 februari 2005, zoals herhaaldelijk gewijzigd. 
2 Het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 (DABM, BS 03/06/1995, herhaaldelijk gewijzigd). 
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omschakeling naar een ander bodemgebruik voorzover de oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en 
voorzover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing is” van toepassing. Indien de 
drempelwaarde niet overschreden wordt is rubriek 1 d) van bijlage III “Eerste bebossing en 
ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik (projecten die niet in 
bijlage II zijn opgenomen)” van toepassing. 

In toepassing van artikel 2 §8 van het project-m.e.r.-besluit worden de effecten van het bijlage III-
project eveneens behandeld in dit verzoek tot ontheffing. 
 
*** 
 
Het Team Mer ontving het verzoek tot ontheffing, opgemaakt door het studiebureau Arcadis, op 
19 oktober 2018. Het ontheffingsdossier werd door het team Mer voor advies voorgelegd aan een 
aantal instanties waarvan de volgende advies gaven: 
 

• Agentschap Innoveren en Ondernemen (19/12/18) – geen opmerkingen 

• Agentschap Natuur en Bos (ANB) – Antwerpen (21/12/18) – opmerkingen  

• Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) – Antwerpen (28/01/19) – opmerkingen 

• Stad Mechelen (11/01/19) – gunstig 

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) – Beleid (22/01/19) – opmerkingen 

• Departement Omgeving – Afdeling Energie, Klimaat en Groene Energie (EKG) (17/01/19) – ongunstig 

• Provincie Antwerpen (04/01/19) – opmerkingen 

• De Vlaamse Waterweg (03/01/19) – gunstig mits opmerkingen 

• VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer (24/12/18) – gunstig 

• VMM – Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie (04/01/19) – opmerkingen 
 
Er is geen advies ontvangen van: De Lijn – Antwerpen, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, 
Departement Omgeving – GOP (directie Omgevingsplanning) en GOP (directie 
Omgevingsprojecten). Volgende instanties hebben laten weten dat ze zich onthouden van een 
advies: Agentschap Onroerend Erfgoed. 
 
De opmerkingen hebben geleid tot aanpassingen en aanvullingen aan het ontheffingsdossier 
(versie [24/01/19]). Deze aanpassingen hadden in hoofdzaak betrekking op de discipline 
biodiversiteit en in mindere mate discipline mobiliteit en water. 
Ongeacht de aanpassingen is het team Mer van oordeel dat voor wat betreft de disciplines 
mobiliteit, lucht en gezondheid er in het ontheffingsdossier nog onvoldoende rekening is 
gehouden met de reeds gemaakte opmerkingen. 
 
 

Beoordeling van het verzoek tot ontheffing  

Het verzoek tot ontheffing bevat een beschrijving en verduidelijking van het project. Het project 
en de omgeving ervan worden duidelijk gesitueerd op topografische kaart en op de geldende 
bestemmingsplannen. Niet alle relevante disciplines (nl. gezondheid) worden behandeld door het 
beschrijven van de referentietoestand en het bespreken en beoordelen van de effecten. 
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In het advies van het Departement Omgeving – Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie 
wordt het volgende gesteld: 
 
Discipline lucht 

Wat de discipline lucht betreft zijn de mogelijke effecten onvoldoende in beeld gebracht in de ontheffing. 
Om de luchtkwaliteit van het project te beoordelen wordt enkel gebruik gemaakt van het model CAR 
Vlaanderen. Nochtans zijn een aantal ontsluitingswegen in een meer open omgeving gelegen, waarbij geen 
bebouwing voorkomt op minder dan 30 m van de wegas. Hiervoor moet dan ook een modellering met het 
model IFDM-Traffic gebeuren. Deze wegen zijn niet meegenomen in de beoordeling, ook de nieuwe 
ontsluitingsweg maakt geen deel uit van de beoordeling. In de discipline lucht moeten dan ook alle 
ontsluitingswegen binnen het studiegebied meegenomen worden in de beoordeling van de luchtkwaliteit. 
Nieuwe modelleringen zijn nodig. 
 
Bovendien is de invoer in het model CAR Vlaanderen niet correct gebeurd. Zo wordt o.a. gebruik gemaakt 
van 40% stagnatie terwijl in de discipline mobiliteit geargumenteerd wordt dat er een vlotte doorstroming 
is. Beide disciplines moeten op elkaar afgestemd worden. Ook de fractieverdeling middelzwaar, zwaar, 
autobus is niet correct. 
 
Momenteel zijn de VMM-kaarten van 2017 beschikbaar. Er wordt aangegeven dat de luchtkwaliteit in het 
projectgebied relatief goed is maar op een aantal plaatsen wordt de MKN voor NO2 wel reeds voor 80% 
ingenomen. Een modellering van de luchtkwaliteit ter hoogte van dit gebied is echter niet gebeurd zodat 
niet duidelijk is of er aanzienlijke effecten te verwachten zijn. 
 
Discipline mobiliteit 

Ook voor de discipline mobiliteit zijn er nog verschillende onduidelijkheden. In de ontheffing zelf is niet 
duidelijk aangetoond dat het project geen aanleiding zal geven tot aanzienlijke mobiliteitseffecten. Zo is het 
niet duidelijk of de extra halte voor het openbaar vervoer reeds gerealiseerd zal zijn bij aanvang van het 
project. Ook werd door middel van een verantwoordingsnota de ontsluiting van de site bijgestuurd en 
geoptimaliseerd, dit zou eigenlijk deel moeten uitmaken van het mobiliteitsonderzoek binnen een project-
MER. 
 
Voor de mobiliteitscijfers wordt gebruik gemaakt van CROW-cijfers. Het is niet duidelijk waarom geen 
gebruik gemaakt wordt van kencijfers uit het richtlijnenboek ‘Mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en 
Mober’. In het plan-MER werd een parkeerbehoefte van 1018-1155 parkeerplaatsen bepaald, terwijl in het 
project 854 plaatsen voorzien worden en dit toch als verwaarloosbaar beoordeeld wordt. Er is niet 
aangetoond dat het aantal plaatsen volstaat om de behoefte op te vangen.  
De aanbevelingen en flankerende maatregelen zijn te algemeen en het is niet duidelijk welke impact deze 
maatregelen zullen hebben. 
 
Discipline gezondheid 

De gezondheidseffecten ten gevolge van het voorgenomen project moeten ook ingeschat en beoordeeld 
worden. 
 
 
Het advies van VMM – afdeling Lucht, Milieu en Communicatie is in dezelfde lijn als het advies van 
EKG. Het ontheffingsdossier is onvolledig voor wat betreft de impact van het beoogde project op 
de luchtkwaliteit. Voorgestelde maatregelen dienen doorgerekend te worden naar het effect op 
de luchtkwaliteit. 
 
Het team Mer onderschrijft dat voor zowel de disciplines mobiliteit als lucht en gezondheid de 
gevraagde info wel relevant is om een juist beeld te krijgen van de te verwachten effecten en om 
aan te tonen dat er geen aanzienlijke gevolgen te verwachten zijn voor het milieu. 
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Het is belangrijk dat in het verzoek tot ontheffing duidelijk en kwantitatief aangetoond wordt dat 
er geen aanzienlijke impact te verwachten is ten gevolge van het geplande project. Indien dit een 
meer gedetailleerde analyse vereist moet dit voorwerp zijn van het verzoek tot ontheffing. 

Het team Mer verwacht dat (gezien ook het advies van EKG en VMM) het onderzoek naar de te 
verwachten effecten inzake de wijziging van de luchtkwaliteit ten gevolge van verhoogde 
mobiliteitsdruk uitgebreid/aangevuld wordt, met in begrip van het vermelden van bijkomende 
milderende maatregelen. 

Gezien de aard van het project en de omgeving is het net wel van belang om een meer 
gedetailleerd onderzoek te verrichten inzake mogelijk te verwachten effecten in hoofdzaak voor 
wat betreft discipline lucht, mobiliteit en gezondheid en in mindere mate biodiversiteit en moet 
er ten gronde aangetoond dat er geen aanzienlijke gevolgen te verwachten zijn t.a.v. het milieu. 
 
In het advies van MOW is er sprake van dat het voorziene project (met ontsluiting) voor alle modi 
suboptimaal blijft, het beperkt de mogelijke oplossingen voor een betere verknoping van de 
‘superknoop’ E19xR6xN16. Er wordt gesteld dat de ontwikkelaar(s) van het terrein sterk moeten 
inzetten op de alternatieven. In dat licht versterkt het ook de vragen uit het advies van EKG (cf. 
supra). Het team Mer is van oordeel dat de te verwachten mobiliteitseffecten beter in beeld moeten 
gebracht worden, en ook cumulatief met de andere te verwachten ontwikkelingen in de directe 
omgeving: bv. Carrefoursite, Keerdok, Mechelen-Noord III, …. 
 
De opmerkingen van de Vlaamse Waterweg, provincie Antwerpen en het ANB – Antwerpen zijn in 
het verzoek tot ontheffing (versie [24/01/19]) voldoende verwerkt. 
 
Opmerkingen waar rekening mee moet gehouden worden bij de latere vergunningsaanvraag (cf. 
advies AWV – Antwerpen): 

Het project dient maximaal te voorzien van infiltratie en buffering op eigen terrein. Zoals bepaald in het RUP mag zij 
gebruik maken van de te delen langsgracht van de R6. 

De overlooppeilen van de schotten mogen er niet voor zorgen dat buiten dit gebied gebruik wordt gemaakt van de 
langsgracht van de N16 voor buffering en infiltratie waardoor de afwatering van de gewestweg in het gedrang kan 
gebracht. 

Er wordt de projectontwikkelaar gevraagd om een monitoring plan aan de hand van peilbuizen en skimmers uit te 
voeren 5 jaar na uitvoering van de werken. 

De projectontwikkelaar dient rekening te houden met de afwatering in bestaande toestand van de E19, de R6 en de N16. 
Ter hoogte van het kruispunt N16 x Electriciteitsstraat bevindt zich een buis die de afwatering tussen N16 en N1 met de 
langsgrachten van de N16 verbindt, deze mogelijkheid dient behouden te blijven. 

 
Voor wat betreft de disciplines mobiliteit, lucht en gezondheid is het team Mer van oordeel dat 
het ontheffingsdossier onvoldoende informatie bevat. 
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Besluit 

Gezien het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat dit verzoek tot ontheffing onvoldoende 
informatie bevat om het aspect milieu een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming. Het 
ontheffingsdossier kan niet uitsluiten dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen 
kan hebben voor het milieu. 
 
Een ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een project-MER wordt niet toegekend voor 
Mitiska REIM nv Ontwikkeling retailpark Mechelen Noord IV. 
 
 
 
 

Digitaal getekend door 

Voor de projectmanager, afwezig 

Lina Grooten 
Senior adviseur 
Directie gebiedsontwikkeling 
Afdeling gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning- en projecten 
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Bijlage 6: Mobiliteit 

Verkeerstellingen 2013 

Op onderstaande diagrammen zijn de kruispunttellingen 2013 weergegeven. 

Kruispunt Guido Gezellelaan / Van Kesbeeckstraat36 

 

 

36 Bron: MOBER Dijlepoort Mechelen, Februari 2014, Vectris i.o.v. NV Pans 
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N16 / Elektriciteitstraat 
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Verkeerstellingen 2019 
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234 van 264 

locatie Van Naar Rijstrook Type Richting 

A N16 R6 Doorgaand Samengevoegd Hoofdrichting 

B E19 Mechelen Doorgaand Samengevoegd Hoofdrichting 

C Mechelen E19 Doorgaand Samengevoegd Hoofdrichting 

D E19 Mechelen Doorgaand Samengevoegd Hoofdrichting 

E Mechelen E19 Doorgaand Samengevoegd Hoofdrichting 

G E19 Neckerspoel Doorgaand Samengevoegd Hoofdrichting 

H Neckerspoel E19 Doorgaand Samengevoegd Hoofdrichting 

Tabel 9-1: Situering telpunten tellingen 2019 
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PROJECT MER 

235 van 264 

 

TS 2019 03 Mechelen A R1 (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 10831 11990 159 73 58 54 83 130 285 589 767 866 718 626 654 669 729 763 890 764 712 783 647 342 312 322 154 6.9 6.9

Dinsdag 1 10950 12145 158 97 64 46 62 108 261 544 801 909 673 609 618 642 748 740 885 861 712 793 648 428 339 377 180 7.5 7.5

Woensdag 1 11128 12444 148 99 62 61 81 132 321 587 808 831 688 631 699 744 788 868 810 840 623 753 692 407 359 353 207 8.2 8.2

Donderdag 1 11284 12648 166 110 54 57 69 144 265 566 816 905 658 583 678 645 759 815 922 703 789 947 696 463 339 383 282

Vrijdag 1 11266 12757 155 168 90 65 88 158 328 545 802 825 688 701 660 729 771 821 880 760 779 880 665 449 311 310 284

Werkweek 5 11092 12397 152 109 66 57 77 134 292 566 799 867 685 630 662 686 759 801 877 786 723 831 670 418 332 349 221 7.6 7.6

Zaterdag 1 8467 9738 157 203 107 83 61 91 133 238 317 459 602 599 582 637 724 722 621 631 642 598 467 346 282 267 326

Zondag 2 7378 8283 176 207 135 72 49 44 38 119 146 256 373 485 508 531 672 665 579 591 658 593 462 419 326 233 129 7.0 7.0

Weekend 3 7741 8768 165 206 125 75 53 60 69 158 203 324 449 523 532 566 689 684 593 604 652 595 463 394 311 244 194 7.0 7.0

Week 8 9835 11036 133 146 88 64 68 106 209 413 575 663 597 590 613 641 733 757 771 718 697 743 592 409 324 310 211 7.4 7.4

TS 2019 03 Mechelen A R2 (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 4679 4864 229 5 4 2 8 11 70 159 240 298 220 151 148 163 189 262 373 780 806 562 202 69 57 66 19 6.9 6.9

Dinsdag 1 4908 5086 225 8 2 3 2 12 51 165 318 330 177 141 161 184 230 220 410 678 820 664 243 108 59 79 21 7.5 7.5

Woensdag 1 4674 4858 179 8 6 5 3 9 59 171 312 299 189 165 169 236 255 275 365 684 680 445 257 100 72 77 17 8.2 8.2

Donderdag 1 4814 5028 197 9 5 5 3 6 52 172 294 353 135 167 144 184 250 290 443 666 699 571 263 127 56 91 43

Vrijdag 1 4937 5156 190 16 10 2 4 17 76 165 296 333 199 182 191 201 285 340 481 713 679 463 247 108 54 57 37

Werkweek 5 4802 4998 202 9 5 3 4 11 62 166 292 323 184 161 163 194 242 277 414 704 737 541 242 102 60 74 27 7.6 7.6

Zaterdag 1 2055 2197 60 26 7 4 5 9 13 35 61 89 116 133 151 162 200 195 159 184 189 192 106 56 27 45 33

Zondag 2 1632 1719 58 24 12 5 2 1 3 8 12 24 56 78 100 114 153 156 140 154 203 163 110 93 74 29 12 7.0 7.0

Weekend 3 1773 1878 56 24 10 5 3 3 6 17 28 45 76 96 117 130 168 169 146 164 198 173 108 80 58 34 19 7.0 7.0

Week 8 3666 3828 140 15 7 4 4 8 41 110 193 219 143 137 145 170 214 237 314 502 535 403 192 94 59 59 24 7.4 7.4

TS 2019 03 Mechelen C R1 (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 9137 9910 167 57 27 14 19 61 180 405 851 727 513 434 517 588 561 514 683 825 796 613 452 328 330 284 131 6.9 6.9

Dinsdag 1 9607 10505 155 55 25 20 15 54 188 446 862 750 525 483 535 594 543 583 738 848 783 642 480 339 456 353 188 7.5 7.5

Woensdag 1 9570 10505 143 84 40 32 22 53 179 409 815 658 555 533 555 677 638 597 703 745 807 669 484 340 385 335 190 8.2 8.2

Donderdag 1 9718 10744 149 80 38 17 20 51 176 398 865 747 536 524 525 652 586 582 668 832 790 683 507 384 439 369 275

Vrijdag 1 9445 10577 151 109 53 24 26 54 178 396 814 656 563 517 559 581 612 572 745 833 765 640 497 353 342 353 335

Werkweek 5 9495 10448 151 77 37 21 20 55 180 411 841 708 538 498 538 618 588 570 707 817 788 649 484 349 390 339 224 7.6 7.6

Zaterdag 1 8245 9634 188 223 92 64 53 45 83 129 186 367 474 525 643 672 689 656 688 699 693 634 466 362 362 390 439

Zondag 2 6697 7791 173 321 178 115 55 39 52 69 115 214 317 421 495 552 540 572 540 593 626 548 431 364 302 214 122 7.0 7.0

Weekend 3 7213 8405 177 288 149 98 54 41 62 89 139 265 369 456 544 592 590 600 589 628 648 577 443 363 322 272 227 7.0 7.0

Week 8 8640 9682 130 156 79 50 33 50 136 290 578 542 475 482 540 609 589 581 663 746 736 622 469 354 365 314 225 7.4 7.4

TS 2019 03 Mechelen C R2 (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 5594 5841 143 7 9 5 1 14 54 188 575 531 297 245 299 374 354 296 453 554 491 420 238 145 134 119 38 6.9 6.9

Dinsdag 1 5792 6061 133 13 6 6 5 13 64 195 626 468 317 256 329 345 355 397 434 559 516 372 249 184 190 105 57 7.5 7.5

Woensdag 1 6009 6330 128 22 8 8 6 10 55 204 560 489 332 290 342 458 428 355 477 501 517 460 237 183 176 136 76 8.2 8.2

Donderdag 1 5990 6355 133 28 12 5 7 16 59 225 611 574 316 293 291 377 364 352 433 557 510 410 298 182 197 159 79

Vrijdag 1 6096 6448 134 25 10 8 9 7 59 195 536 458 357 303 349 398 409 405 554 583 521 408 307 154 159 134 100

Werkweek 5 5896 6207 132 19 9 6 6 12 58 201 582 504 324 277 322 390 382 361 470 551 511 414 266 170 171 131 70 7.6 7.6

Zaterdag 1 4603 5088 151 67 30 14 11 9 18 30 50 131 235 283 357 419 471 459 436 426 419 365 226 135 161 156 180

Zondag 2 2955 3267 99 100 51 27 14 8 12 17 20 54 130 161 211 249 287 285 242 287 326 262 167 141 121 73 28 7.0 7.0

Weekend 3 3504 3874 115 89 44 23 13 8 14 21 30 79 165 202 260 306 348 343 306 333 357 296 186 139 134 101 79 7.0 7.0

Week 8 4999 5332 104 45 22 13 8 11 42 134 375 345 264 249 299 359 369 354 409 469 453 370 236 158 157 119 73 7.4 7.4
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PROJECT MER 

236 van 264 

 

TS 2019 03 Mechelen D R1 (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 8289 8959 139 56 39 18 17 23 128 359 503 668 554 517 476 472 498 514 544 669 764 725 448 310 268 257 132 6.9 6.9

Dinsdag 1 8570 9306 152 62 34 20 16 25 119 354 521 731 580 508 438 520 545 509 530 676 789 748 554 325 242 284 176 7.5 7.5

Woensdag 1 8586 9396 124 80 43 26 13 27 126 313 482 644 577 526 533 611 605 535 561 582 761 623 582 368 283 316 179 8.2 8.2

Donderdag 1 8752 9574 132 83 27 22 15 20 112 341 547 785 639 511 464 540 502 503 552 633 725 692 600 418 300 301 242

Vrijdag 1 8646 9508 111 111 54 25 23 19 101 335 516 668 657 536 493 577 547 521 591 625 661 616 605 383 315 274 255

Werkweek 5 8569 9349 127 78 39 22 17 23 117 340 514 699 601 520 481 544 539 516 556 637 740 681 558 361 282 286 197 7.6 7.6

Zaterdag 1 8455 9599 183 218 114 73 42 38 74 140 203 437 602 641 602 613 656 692 665 621 654 710 566 358 295 293 292

Zondag 2 6356 7335 144 229 162 85 65 44 52 72 109 247 371 432 442 500 545 543 492 489 499 480 433 394 312 216 128 7.0 7.0

Weekend 3 7056 8089 154 225 146 81 57 42 59 94 140 310 448 502 495 538 582 593 549 533 551 556 477 382 306 241 183 7.0 7.0

Week 8 8001 8876 119 134 79 44 32 30 95 248 374 553 544 513 486 542 555 545 553 598 669 634 528 369 291 270 192 7.4 7.4

TS 2019 03 Mechelen D R2 (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 5213 5340 147 5 3 0 1 3 23 177 385 525 368 278 248 298 254 259 327 493 607 512 255 137 90 71 21 6.9 6.9

Dinsdag 1 5515 5690 165 10 0 4 1 3 33 184 395 663 375 253 242 318 328 294 305 464 640 536 306 136 76 85 39 7.5 7.5

Woensdag 1 5433 5597 135 5 3 2 2 2 30 180 407 527 370 276 289 339 364 306 325 434 642 400 327 139 108 84 36 8.2 8.2

Donderdag 1 5390 5579 150 10 3 1 0 4 25 178 453 621 397 266 224 293 251 267 332 475 546 482 365 151 89 91 55

Vrijdag 1 5534 5740 115 12 3 3 1 1 22 195 389 502 430 299 270 308 330 360 365 493 493 451 345 185 119 97 67

Werkweek 5 5417 5589 139 8 2 2 1 3 27 183 406 568 388 274 255 311 305 297 331 472 586 476 320 150 96 86 44 7.6 7.6

Zaterdag 1 4316 4559 126 41 6 6 4 4 14 37 54 191 308 333 328 354 377 391 339 363 383 370 267 126 95 93 75

Zondag 2 2747 2922 80 46 31 14 5 6 6 12 24 71 156 190 197 230 269 266 233 206 236 214 182 157 108 47 20 7.0 7.0

Weekend 3 3270 3467 93 44 22 11 5 5 9 20 34 111 207 238 241 271 305 307 268 258 285 266 210 147 103 62 38 7.0 7.0

Week 8 4612 4794 102 22 10 6 2 4 20 122 266 396 320 261 249 296 305 301 307 392 473 397 279 149 99 77 42 7.4 7.4

TS 2019 03 Mechelen E R1 (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 8426 9147 134 49 29 14 17 60 148 349 732 645 488 466 513 552 542 506 591 711 697 599 393 314 328 282 122 6.9 6.9

Dinsdag 1 8842 9677 128 52 22 20 13 53 156 355 749 616 493 451 529 568 594 592 652 744 696 596 456 321 430 341 178 7.5 7.5

Woensdag 1 8804 9699 126 82 37 30 19 52 149 353 660 581 504 520 559 639 630 568 660 649 722 653 419 311 376 335 191 8.2 8.2

Donderdag 1 8859 9834 125 74 37 16 15 45 144 352 753 662 486 511 486 602 567 540 590 743 713 611 463 366 414 390 254

Vrijdag 1 8745 9813 136 102 44 23 25 51 148 336 693 575 498 496 538 577 594 572 701 752 712 586 475 305 335 355 320

Werkweek 5 8735 9634 127 72 34 21 18 52 149 349 717 616 494 489 525 588 585 556 639 720 708 609 441 323 377 341 213 7.6 7.6

Zaterdag 1 8082 9400 201 214 86 59 49 38 69 108 161 321 439 522 633 695 689 710 695 699 681 594 429 340 366 370 433

Zondag 2 6248 7295 170 307 171 106 51 37 47 63 103 187 275 361 445 501 504 546 518 587 609 520 409 335 289 210 120 7.0 7.0

Weekend 3 6859 7996 178 276 143 90 50 37 54 78 122 231 330 414 508 566 565 600 577 624 633 545 416 336 315 263 224 7.0 7.0

Week 8 8032 9020 124 148 75 47 30 47 113 247 494 472 432 461 519 579 578 572 616 684 680 585 432 328 353 312 217 7.4 7.4

TS 2019 03 Mechelen E R2 (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 4268 4419 129 2 5 2 1 9 37 155 558 424 239 154 229 266 236 210 320 401 395 314 178 106 83 72 23 6.9 6.9

Dinsdag 1 4444 4604 124 4 5 0 1 5 33 177 582 435 230 191 211 232 220 274 325 425 391 295 166 131 159 82 30 7.5 7.5

Woensdag 1 4587 4787 111 9 1 3 2 5 37 161 535 402 253 189 232 339 303 271 354 365 379 341 184 151 128 103 40 8.2 8.2

Donderdag 1 4647 4886 120 15 4 2 2 4 37 156 569 464 246 222 197 296 280 239 316 430 369 342 207 150 164 112 63

Vrijdag 1 4643 4880 113 12 6 5 1 5 28 155 487 369 273 234 245 278 288 305 387 447 409 327 227 114 98 98 82

Werkweek 5 4518 4715 117 8 4 2 1 6 34 161 546 419 248 198 223 282 265 260 340 414 389 324 192 130 126 93 48 7.6 7.6

Zaterdag 1 3283 3625 113 50 16 4 5 7 8 17 31 91 162 186 239 303 343 326 336 293 326 266 145 100 119 117 135

Zondag 2 2271 2487 79 74 39 17 7 5 6 10 13 42 101 118 152 172 212 203 194 234 269 218 132 115 90 54 17 7.0 7.0

Weekend 3 2608 2866 89 66 31 12 6 5 6 12 19 58 121 140 181 216 255 244 241 254 288 234 136 110 99 75 56 7.0 7.0

Week 8 3802 4022 84 30 14 6 3 6 24 105 349 284 201 176 207 257 262 254 303 354 351 290 171 123 116 86 51 7.4 7.4
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PROJECT MER 

237 van 264 

 

TS 2019 03 Mechelen F In (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 8926 9359 174 31 19 12 12 16 91 212 596 744 607 587 558 604 593 648 694 756 748 605 451 295 228 169 83 6.9 6.9

Dinsdag 1 8769 9233 162 28 17 20 9 22 95 245 571 728 545 537 531 579 510 608 690 727 774 648 516 317 243 188 85 7.5 7.5

Woensdag 1 8737 9243 167 42 8 20 18 31 106 202 468 586 567 617 608 638 657 633 614 715 779 634 472 314 233 205 76 8.2 8.2

Donderdag 1 8721 9222 159 46 19 18 6 25 97 227 556 738 547 530 591 598 567 598 657 718 700 647 492 345 210 196 94

Vrijdag 1 9257 9827 168 30 27 20 13 26 107 208 523 676 596 626 602 658 598 680 745 755 785 602 563 411 229 234 113

Werkweek 5 8882 9377 162 35 18 18 12 24 99 219 543 694 572 579 578 615 585 633 680 734 757 627 499 336 229 198 90 7.6 7.6

Zaterdag 1 7980 8573 224 83 36 27 22 20 61 88 128 305 516 675 676 676 747 678 713 630 679 551 383 301 234 181 163

Zondag 2 5650 6090 160 109 51 37 24 18 29 44 80 177 286 375 449 541 533 504 454 479 477 417 356 302 180 107 68 7.0 7.0

Weekend 3 6426 6918 179 100 46 34 23 18 40 58 96 219 362 475 524 586 604 562 540 529 544 461 365 302 198 131 99 7.0 7.0

Week 8 7961 8455 155 60 29 24 16 22 77 159 375 516 494 540 558 604 592 607 628 657 677 565 449 323 217 173 94 7.4 7.4

TS 2019 03 Mechelen G R1 (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 7100 7574 117 37 24 11 13 17 87 233 376 554 447 453 391 431 397 470 482 584 650 612 429 325 266 194 91 6.9 6.9

Dinsdag 1 7352 7974 126 52 33 13 12 14 84 235 382 632 474 444 441 451 452 465 478 561 669 612 504 311 241 245 169 7.5 7.5

Woensdag 1 7328 7982 116 74 35 26 13 19 93 217 369 495 451 450 466 485 491 508 515 501 693 581 512 313 281 249 145 8.2 8.2

Donderdag 1 7359 8030 118 73 21 20 16 13 67 213 388 589 500 457 411 459 448 406 486 563 620 618 573 353 275 263 198

Vrijdag 1 7196 7936 96 85 41 15 18 12 68 241 379 583 514 458 421 445 451 394 459 566 571 535 497 381 301 266 235

Werkweek 5 7267 7899 111 64 31 17 14 15 80 228 379 571 477 452 426 454 448 449 484 555 641 592 503 337 273 243 168 7.6 7.6

Zaterdag 1 7118 8127 154 177 100 58 39 27 60 109 170 372 542 522 544 568 553 536 525 528 534 570 500 296 249 278 270

Zondag 2 5314 6107 126 202 132 68 53 35 39 58 86 186 318 375 385 433 473 454 405 433 409 385 360 310 249 165 100 7.0 7.0

Weekend 3 5915 6780 133 194 121 64 48 32 46 75 114 248 393 424 438 478 499 481 445 464 451 446 406 305 249 202 157 7.0 7.0

Week 8 6760 7480 108 113 65 35 27 22 67 170 280 450 446 442 430 463 467 461 469 521 569 537 467 325 264 228 164 7.4 7.4

TS 2019 03 Mechelen G R2 (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 5996 6258 125 25 17 3 3 8 26 175 395 536 389 347 306 372 334 322 415 530 578 543 362 209 183 121 59 6.9 6.9

Dinsdag 1 6275 6627 146 31 8 13 2 6 35 177 390 609 424 342 282 381 394 362 408 529 645 571 401 221 139 184 73 7.5 7.5

Woensdag 1 6288 6655 116 31 8 11 3 8 31 182 400 512 398 362 350 403 514 422 404 491 552 458 450 229 161 194 81 8.2 8.2

Donderdag 1 6365 6724 137 33 11 7 4 10 39 191 425 636 416 336 297 373 345 350 390 538 596 570 467 250 185 149 106

Vrijdag 1 6451 6861 111 44 15 9 8 3 33 194 378 584 451 403 363 408 402 357 448 500 542 498 449 276 198 184 114

Werkweek 5 6275 6625 124 33 12 9 4 7 33 184 398 575 416 358 320 387 398 363 413 518 583 528 426 237 173 166 87 7.6 7.6

Zaterdag 1 5758 6244 159 85 44 15 18 10 21 46 59 241 357 427 436 500 473 461 480 475 503 512 376 236 176 161 132

Zondag 2 4031 4451 115 107 65 33 23 15 16 30 27 101 222 242 264 313 386 382 338 352 343 316 274 260 186 106 58 7.0 7.0

Weekend 3 4607 5048 126 100 58 27 21 13 17 35 38 147 267 303 321 375 415 408 385 393 396 381 308 252 182 124 82 7.0 7.0

Week 8 5649 6034 106 58 29 15 10 9 27 128 263 415 360 338 320 383 404 380 403 471 513 473 382 243 177 151 85 7.4 7.4



 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

238 van 264 

 

 

TS 2019 03 Mechelen H R1 (hoofdrichting)

Dag # dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 5917 6419 94 50 29 13 11 40 111 254 484 465 389 322 364 384 360 357 404 507 484 428 295 210 210 168 80 6.9 6.9

Dinsdag 1 6157 6711 83 43 10 13 9 37 109 259 504 447 351 356 368 381 346 389 478 507 487 410 330 242 302 212 121 7.5 7.5

Woensdag 1 6352 6947 92 52 22 19 12 35 111 278 462 420 345 385 395 436 459 420 471 462 571 452 315 244 237 226 118 8.2 8.2

Donderdag 1 6238 6900 79 52 22 11 13 34 111 253 515 478 367 382 357 405 392 385 451 483 479 402 340 260 289 240 179

Vrijdag 1 6235 6974 92 69 32 14 16 41 103 239 455 446 367 361 371 377 403 442 474 529 500 447 359 227 238 244 220

Werkweek 5 6180 6790 85 53 23 14 12 37 109 257 484 451 364 361 371 397 392 399 456 498 504 428 328 237 255 218 144 7.6 7.6

Zaterdag 1 5742 6711 132 161 65 44 34 35 51 79 127 245 363 378 459 481 472 461 483 481 459 419 317 241 277 274 305

Zondag 2 4653 5439 119 242 133 75 40 25 32 48 80 160 236 312 334 375 369 394 372 432 441 369 282 245 208 157 84 7.0 7.0

Weekend 3 5016 5863 122 215 110 64 38 28 38 58 96 188 278 334 375 410 403 416 409 448 447 385 294 244 231 196 158 7.0 7.0

Week 8 5743 6443 84 114 56 33 22 34 82 182 338 353 332 351 373 402 396 405 438 479 483 412 315 239 246 210 149 7.4 7.4

TS 2019 03 Mechelen H R2 (hoofdrichting)
DagW159

A146:W1

56

# dagen T16 T24 ơ T16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Meteo 

(Auto)

Meteo 

(Fiets)

Maandag 1 7637 8066 165 38 19 18 11 23 76 225 722 656 427 398 464 511 450 424 568 688 701 563 361 259 220 159 85 6.9 6.9

Dinsdag 1 7932 8427 141 44 13 15 18 21 75 249 720 659 486 397 441 479 494 490 607 693 632 556 393 310 326 204 105 7.5 7.5

Woensdag 1 7901 8394 132 51 15 10 11 22 69 225 647 520 420 445 479 562 546 520 580 661 643 615 431 331 276 205 110 8.2 8.2

Donderdag 1 7940 8514 151 64 21 11 11 17 82 239 714 683 436 436 415 483 501 463 567 736 634 603 451 297 282 223 145

Vrijdag 1 7919 8519 140 57 22 16 14 13 59 234 616 579 406 419 459 474 503 511 643 729 680 578 472 338 278 245 174

Werkweek 5 7866 8384 143 51 18 14 13 19 72 234 684 619 435 419 452 502 499 482 593 701 658 583 422 307 276 207 124 7.6 7.6

Zaterdag 1 6697 7549 187 136 69 38 28 21 43 66 107 189 355 439 534 612 579 599 577 592 613 491 375 273 296 258 259

Zondag 2 5093 5732 160 171 107 52 30 20 32 36 47 105 210 287 351 434 456 446 418 500 529 465 322 261 227 149 78 7.0 7.0

Weekend 3 5627 6337 167 159 94 47 29 20 36 46 67 133 258 338 412 493 497 497 471 531 557 474 340 265 250 185 138 7.0 7.0

Week 8 7026 7617 127 92 47 27 19 20 59 164 452 437 369 389 437 499 498 487 547 637 620 542 391 291 267 199 129 7.4 7.4

Code Richting # dagen T16 # dagen T16 # dagen T16 # dagen T16 # dagen T16 # dagen T16 # dagen T16 # dagen T16 # dagen T16 # dagen T16

TS 2019 03 Mechelen A R1 hoofdrichting 1 10831 1 10950 1 11128 1 11284 1 11266 5 55459 1 8467 2 14756 3 23223 8 78682

TS 2019 03 Mechelen C R1 hoofdrichting 1 9137 1 9607 1 9570 1 9718 1 9445 5 47477 1 8245 2 13394 3 21639 8 69116

TS 2019 03 Mechelen D R1 hoofdrichting 1 8289 1 8570 1 8586 1 8752 1 8646 5 42843 1 8455 2 12712 3 21167 8 64010

TS 2019 03 Mechelen E R1 hoofdrichting 1 8426 1 8842 1 8804 1 8859 1 8745 5 43676 1 8082 2 12495 3 20577 8 64253

TS 2019 03 Mechelen F In hoofdrichting 1 8926 1 8769 1 8737 1 8721 1 9257 5 44410 1 7980 2 11299 3 19279 8 63689

TS 2019 03 Mechelen G R1 hoofdrichting 1 7100 1 7352 1 7328 1 7359 1 7196 5 36335 1 7118 2 10628 3 17746 8 54081

TS 2019 03 Mechelen H R1 hoofdrichting 1 5917 1 6157 1 6352 1 6238 1 6235 5 30899 1 5742 2 9306 3 15048 8 45947

TS 2019 03 Mechelen A R2 hoofdrichting 1 4679 1 4908 1 4674 1 4814 1 4937 5 24012 1 2055 2 3263 3 5318 8 29330

TS 2019 03 Mechelen C R2 hoofdrichting 1 5594 1 5792 1 6009 1 5990 1 6096 5 29481 1 4603 2 5910 3 10513 8 39994

TS 2019 03 Mechelen D R2 hoofdrichting 1 5213 1 5515 1 5433 1 5390 1 5534 5 27085 1 4316 2 5494 3 9810 8 36895

TS 2019 03 Mechelen E R2 hoofdrichting 1 4268 1 4444 1 4587 1 4647 1 4643 5 22589 1 3283 2 4541 3 7824 8 30413

TS 2019 03 Mechelen G R2 hoofdrichting 1 5996 1 6275 1 6288 1 6365 1 6451 5 31375 1 5758 2 8062 3 13820 8 45195

TS 2019 03 Mechelen H R2 hoofdrichting 1 7637 1 7932 1 7901 1 7940 1 7919 5 39329 1 6697 2 10185 3 16882 8 56211

TS 2019 03 Mechelen A TOT hoofdrichting 1 15510 1 15858 1 15802 1 16098 1 16203 5 79471 1 10522 2 18019 3 28541 8 108012

TS 2019 03 Mechelen C TOT hoofdrichting 1 14731 1 15399 1 15579 1 15708 1 15541 5 76958 1 12848 2 19304 3 32152 8 109110

TS 2019 03 Mechelen D TOT hoofdrichting 1 13502 1 14085 1 14019 1 14142 1 14180 5 69928 1 12771 2 18206 3 30977 8 100905

TS 2019 03 Mechelen E TOT hoofdrichting 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0 1 0 2 0 3 0 8 0

TS 2019 03 Mechelen G TOT hoofdrichting 1 13096 1 13627 1 13616 1 13724 1 13647 5 67710 1 12876 2 18690 3 31566 8 99276

TS 2019 03 Mechelen H TOT hoofdrichting 1 13554 1 14089 1 14253 1 14178 1 14154 5 70228 1 12439 2 19491 3 31930 8 102158

Totalen: 23 194310 23 201421 23 201772 20 169927 22 170095 111 937525 22 142257 45 236859 67 379116 178 1316641

ZondagMaandag WeekDonderdagDinsdag Vrijdag Werkweek ZaterdagWoensdag WeekendTotalen per meetpunt T16



 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

239 van 264 

ICU berekening 

Kruispunt N16xElektriciteitstraat 

BAU 2025 avondspits zonder ontwikkeling Mechelen Noord IV 

 

Wachtrijlengte 

 

Intersection Capacity Utilization Worksheet (ICU)

Intersection Location: City: Increase: 

Analyzed by: Alternative: 0%

Date and Time of Data: Project:

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

2 Lanes 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0

3 Shared LT Lane (y/n) ###### ###### ###### ######

Volume 43 1561 42 61 1241 10 73 1 124 31 33 54

4 Growth Volume 43 1561 42 61 1241 10 73 1 124 31 33 54

5 Pedestrians 0 0 0 0

6 Ped Button (y/n) ###### ###### ###### ######

7 Pedestrian Timing Required 0 0 0 0

8 Free Right (y/n) ###### ###### WAAR ######

9 Ideal Flow 1700 1800 1700 1700 1800 1700 1700 1800 1700 1700 1800 1700

10 Lost Time 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 Minimum Green 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12 Reference Cycle Length 120

13 Volume Combined 43,0 1603,0 0,0 61,0 1251,0 0,0 73,0 1,0 124,0 31,0 87,0 0,0

14 Volume Separate Left 43,0 1603,0 61,0 1251,0 73,0 1,0 31,0 87,0

15 Lane Utilization Factor 1,000 0,952 1,000 1,000 0,952 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

16 Turning Factor Adjust 0,850 0,996 0,850 0,850 0,999 0,850 0,850 1,000 0,850 0,850 0,907 0,850

17 Saturated Flow Combined 1445,0 3413,7 0,0 1445,0 3423,1 0,0 1445,0 1800,0 1445,0 1445,0 1632,4 0,0

18 Saturated Flow Separate 1445,0 3413,7 1445,0 3423,1 1445,0 1800,0 1445,0 1632,4

19 Pedestrian Interference Time 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Pedestrian Frequency 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

21 Protected Option Allowed WAAR WAAR WAAR WAAR

22 Reference Time 3,6 56,3 0,0 5,1 43,9 0,0 6,1 0,1 10,3 2,6 6,4 0,0

23 Adjusted Reference Time 11,0 60,3 11,0 11,0 47,9 11,0 11,0 11,0 14,3 11,0 11,0 11,0

Permitted Option

24 Proportion Lefts 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

25 Volume Left Lane 43 802 61 626 73 1 31 87

26 Proportion Lefts Left 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

27 Left turn Equivalents 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

28 Left turn Factor 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00

29 Permitted Sat Flow 96,3 1706,9 96,3 1711,5 96,3 1800,0 96,3 1632,4

30 Reference Time A 53,6 56,3 76,0 43,9 90,9 0,1 38,6 6,4

31 Adjusted Saturation B 3413,7 3423,1 1800,0 1632,4

32 Reference Time B NA NA 0,1 6,4

33 Reference Time Lefts NA NA 14,1 10,6

34 Reference Time 56,3 76,0 14,1 10,6

35 Adjusted Reference Time 60,3 80,0 18,1 14,6

Split Timing

36 Ref Time Combined 56,3 43,9 0,1 6,4

37 Ref Time By Movement 3,6 56,3 5,1 43,9 6,1 0,1 2,6 6,4

38 Reference Time 56,3 43,9 6,1 6,4

39 Adjusted Reference Time 60,3 60,3 47,9 47,9 11,0 11,0 11,0 11,0

Summary

40 Protected Option

41 Permitted Option Gemiddelde vertragingen per voertuig (Highway Capacity Manual)

42 Split Option
LOS

Kruispunt met 

verkeerslicht

Ongeregeld 

kruispunt

43 Minimum A=Free flow A ≤10 sec ≤10 sec

44 Combined B=Reasonably free flow B 10-20 sec 10-15 sec

Right Turns EBR WBR NBR SBR C=Stable flow C 20-35 sec 15-25 sec

45 Adjusted Reference Time 11,0 11,0 14,3 11,0 D=Approaching unstable flow D 35-55 sec 25-35 sec

46 Cross Through Direction NBT SBT WBT EBT E=Unstable flow E 55-80 sec 35-50 sec

47 Cross Through Adj Ref Time 11,0 11,0 47,9 60,3 F=Forced or breakdown flow F ≥80 sec ≥50 sec

48 Oncoming Left Direction WBL EBL SBL NBL

49 Oncoming Left Adj Ref Time 11,0 11,0 11,0 11,0

50 Combined 33,0 33,0 14,3 82,3 Revision 2003.0

51 Intersection Capacity Utilization 74,5%

52 Level Of Service D http://www.trafficware.com/icu2003.html

Trafficware

Level of service

89,4

108,2

71,3

18,1

22,0

18,1

1

East West North South

71,3 22,0

80,0

Movement

Arcadis

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

aantal cycli/u 30

2025 gecorrigeerd

vrt/cyclus/lane 2 27 0 3 21 0 3 1 5 2 3 0

lengte 12 162 0 18 126 0 18 6 30 12 18 0

opstellengte 20 250 0 30 190 0 30 10 50 20 30 0

Movement



 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

240 van 264 

BAU 2025 avondspits met ontwikkeling Mechelen Noord IV 

 

Wachtrijlengte 

 

  

Intersection Capacity Utilization Worksheet (ICU)

Intersection Location: City: Increase: 

Analyzed by: Alternative: 0%

Date and Time of Data: Project:

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

2 Lanes 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0

3 Shared LT Lane (y/n) ###### ###### ###### ######

Volume 47 1669 44 61 1279 10 75 1 124 31 33 56

4 Growth Volume 47 1669 44 61 1279 10 75 1 124 31 33 56

5 Pedestrians 0 0 0 0

6 Ped Button (y/n) ###### ###### ###### ######

7 Pedestrian Timing Required 0 0 0 0

8 Free Right (y/n) ###### ###### WAAR ######

9 Ideal Flow 1700 1800 1700 1700 1800 1700 1700 1800 1700 1700 1800 1700

10 Lost Time 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 Minimum Green 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12 Reference Cycle Length 120

13 Volume Combined 47,0 1713,0 0,0 61,0 1289,0 0,0 75,0 1,0 124,0 31,0 89,0 0,0

14 Volume Separate Left 47,0 1713,0 61,0 1289,0 75,0 1,0 31,0 89,0

15 Lane Utilization Factor 1,000 0,952 1,000 1,000 0,952 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

16 Turning Factor Adjust 0,850 0,996 0,850 0,850 0,999 0,850 0,850 1,000 0,850 0,850 0,906 0,850

17 Saturated Flow Combined 1445,0 3414,0 0,0 1445,0 3423,2 0,0 1445,0 1800,0 1445,0 1445,0 1630,1 0,0

18 Saturated Flow Separate 1445,0 3414,0 1445,0 3423,2 1445,0 1800,0 1445,0 1630,1

19 Pedestrian Interference Time 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Pedestrian Frequency 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

21 Protected Option Allowed WAAR WAAR WAAR WAAR

22 Reference Time 3,9 60,2 0,0 5,1 45,2 0,0 6,2 0,1 10,3 2,6 6,6 0,0

23 Adjusted Reference Time 11,0 64,2 11,0 11,0 49,2 11,0 11,0 11,0 14,3 11,0 11,0 11,0

Permitted Option

24 Proportion Lefts 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

25 Volume Left Lane 47 857 61 645 75 1 31 89

26 Proportion Lefts Left 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

27 Left turn Equivalents 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

28 Left turn Factor 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00

29 Permitted Sat Flow 96,3 1707,0 96,3 1711,6 96,3 1800,0 96,3 1630,1

30 Reference Time A 58,5 60,2 76,0 45,2 93,4 0,1 38,6 6,6

31 Adjusted Saturation B 3414,0 3423,2 1800,0 1630,1

32 Reference Time B NA NA 0,1 6,6

33 Reference Time Lefts NA NA 14,2 10,6

34 Reference Time 60,2 76,0 14,2 10,6

35 Adjusted Reference Time 64,2 80,0 18,2 14,6

Split Timing

36 Ref Time Combined 60,2 45,2 0,1 6,6

37 Ref Time By Movement 3,9 60,2 5,1 45,2 6,2 0,1 2,6 6,6

38 Reference Time 60,2 45,2 6,2 6,6

39 Adjusted Reference Time 64,2 64,2 49,2 49,2 11,0 11,0 11,0 11,0

Summary

40 Protected Option

41 Permitted Option Gemiddelde vertragingen per voertuig (Highway Capacity Manual)

42 Split Option
LOS

Kruispunt met 

verkeerslicht

Ongeregeld 

kruispunt

43 Minimum A=Free flow A ≤10 sec ≤10 sec

44 Combined B=Reasonably free flow B 10-20 sec 10-15 sec

Right Turns EBR WBR NBR SBR C=Stable flow C 20-35 sec 15-25 sec

45 Adjusted Reference Time 11,0 11,0 14,3 11,0 D=Approaching unstable flow D 35-55 sec 25-35 sec

46 Cross Through Direction NBT SBT WBT EBT E=Unstable flow E 55-80 sec 35-50 sec

47 Cross Through Adj Ref Time 11,0 11,0 49,2 64,2 F=Forced or breakdown flow F ≥80 sec ≥50 sec

48 Oncoming Left Direction WBL EBL SBL NBL

49 Oncoming Left Adj Ref Time 11,0 11,0 11,0 11,0

50 Combined 33,0 33,0 14,3 86,2 Revision 2003.0

51 Intersection Capacity Utilization 77,9%

52 Level Of Service D http://www.trafficware.com/icu2003.html

Trafficware

Level of service

93,4

113,4

75,2

18,2

22,0

18,2

1

East West North South

75,2 22,0

80,0

Movement

Arcadis

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

aantal cycli/u 30

2025

vrt/cyclus/lane 2 29 0 3 22 0 3 1 5 2 3 0

lengte 12 174 0 18 132 0 18 6 30 12 18 0

opstellengte 20 270 0 30 200 0 30 10 50 20 30 0

Movement



 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

241 van 264 

Kruispunt N16xN1xR12 

BAU 2025 avondspits zonder ontwikkeling Mechelen Noord IV 

 

Wachtrijlengte 

 

 

Intersection Capacity Utilization Worksheet (ICU)

Intersection Location: City: Increase: 

Analyzed by: Alternative: 0%

Date and Time of Data: Project:

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

2 Lanes 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1

3 Shared LT Lane (y/n) ###### ###### ###### ######

Volume 59 1111 393 250 1121 97 275 923 292 200 782 108

4 Growth Volume 59 1111 393 250 1121 97 275 923 292 200 782 108

5 Pedestrians 0 0 0 0

6 Ped Button (y/n) ###### ###### ###### ######

7 Pedestrian Timing Required 0 0 0 0

8 Free Right (y/n) ###### ###### WAAR WAAR

9 Ideal Flow 1700 1800 1700 1700 1800 1700 1700 1800 1700 1700 1800 1700

10 Lost Time 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 Minimum Green 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12 Reference Cycle Length 120

13 Volume Combined 59,0 1111,0 393,0 250,0 1121,0 97,0 275,0 923,0 292,0 200,0 782,0 108,0

14 Volume Separate Left 59,0 1111,0 250,0 1121,0 275,0 923,0 200,0 782,0

15 Lane Utilization Factor 1,000 0,952 1,000 0,971 0,952 1,000 1,000 0,952 1,000 1,000 0,952 1,000

16 Turning Factor Adjust 0,850 1,000 0,850 0,850 1,000 0,850 0,850 1,000 0,850 0,850 1,000 0,850

17 Saturated Flow Combined 1445,0 3427,2 1445,0 2806,2 3427,2 1445,0 1445,0 3427,2 1445,0 1445,0 3427,2 1445,0

18 Saturated Flow Separate 1445,0 3427,2 2806,2 3427,2 1445,0 3427,2 1445,0 3427,2

19 Pedestrian Interference Time 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Pedestrian Frequency 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

21 Protected Option Allowed WAAR WAAR WAAR WAAR

22 Reference Time 4,9 38,9 32,6 10,7 39,3 8,1 22,8 32,3 24,2 16,6 27,4 9,0

23 Adjusted Reference Time 11,0 42,9 36,6 14,7 43,3 12,1 26,8 36,3 28,2 20,6 31,4 13,0

Permitted Option

24 Proportion Lefts 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

25 Volume Left Lane 59 556 125 561 275 462 200 391

26 Proportion Lefts Left 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

27 Left turn Equivalents 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

28 Left turn Factor 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00

29 Permitted Sat Flow 96,3 1713,6 93,5 1713,6 96,3 1713,6 96,3 1713,6

30 Reference Time A 73,5 38,9 160,4 39,3 342,6 32,3 249,1 27,4

31 Adjusted Saturation B 3427,2 3427,2 3427,2 3427,2

32 Reference Time B NA NA NA NA

33 Reference Time Lefts NA NA NA NA

34 Reference Time 73,5 160,4 342,6 249,1

35 Adjusted Reference Time 77,5 164,4 346,6 253,1

Split Timing

36 Ref Time Combined 38,9 39,3 32,3 27,4

37 Ref Time By Movement 4,9 38,9 10,7 39,3 22,8 32,3 16,6 27,4

38 Reference Time 38,9 39,3 32,3 27,4

39 Adjusted Reference Time 42,9 42,9 43,3 43,3 36,3 36,3 31,4 31,4

Summary

40 Protected Option

41 Permitted Option Gemiddelde vertragingen per voertuig (Highway Capacity Manual)

42 Split Option
LOS

Kruispunt met 

verkeerslicht

Ongeregeld 

kruispunt

43 Minimum A=Free flow A ≤10 sec ≤10 sec

44 Combined B=Reasonably free flow B 10-20 sec 10-15 sec

Right Turns EBR WBR NBR SBR C=Stable flow C 20-35 sec 15-25 sec

45 Adjusted Reference Time 36,6 12,1 28,2 13,0 D=Approaching unstable flow D 35-55 sec 25-35 sec

46 Cross Through Direction NBT SBT WBT EBT E=Unstable flow E 55-80 sec 35-50 sec

47 Cross Through Adj Ref Time 36,3 31,4 43,3 42,9 F=Forced or breakdown flow F ≥80 sec ≥50 sec

48 Oncoming Left Direction WBL EBL SBL NBL

49 Oncoming Left Adj Ref Time 14,7 11,0 20,6 26,8

50 Combined 87,6 54,4 28,2 13,0 Revision 2003.0

51 Intersection Capacity Utilization 96,5%

52 Level Of Service F http://www.trafficware.com/icu2003.html

Movement

Arcadis

346,6

67,7

58,2

1

East West North South

57,6 58,2

164,4

Trafficware

Level of service

115,8

86,2

57,6

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

aantal cycli/u 30

2025 gecorrigeerd

vrt/cyclus/lane 2 19 14 5 19 4 10 16 10 7 14 4

lengte 12 114 84 30 114 24 60 96 60 42 84 24

opstellengte 20 180 130 50 180 40 90 150 90 70 130 40

Movement



 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

242 van 264 

BAU 2025 avondspits met ontwikkeling Mechelen Noord IV 

 

 

Wachtrijlengte 

 

Intersection Capacity Utilization Worksheet (ICU)

Intersection Location: City: Increase: 

Analyzed by: Alternative: 0%

Date and Time of Data: Project:

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

2 Lanes 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1

3 Shared LT Lane (y/n) ###### ###### ###### ######

Volume 65 1175 435 254 1137 99 279 976 255 200 761 129

4 Growth Volume 65 1175 435 254 1137 99 279 976 255 200 761 129

5 Pedestrians 0 0 0 0

6 Ped Button (y/n) ###### ###### ###### ######

7 Pedestrian Timing Required 0 0 0 0

8 Free Right (y/n) ###### ###### WAAR WAAR

9 Ideal Flow 1700 1800 1700 1700 1800 1700 1700 1800 1700 1700 1800 1700

10 Lost Time 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 Minimum Green 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12 Reference Cycle Length 120

13 Volume Combined 65,0 1175,0 435,0 254,0 1137,0 99,0 279,0 976,0 255,0 200,0 761,0 129,0

14 Volume Separate Left 65,0 1175,0 254,0 1137,0 279,0 976,0 200,0 761,0

15 Lane Utilization Factor 1,000 0,952 1,000 0,971 0,952 1,000 1,000 0,952 1,000 1,000 0,952 1,000

16 Turning Factor Adjust 0,850 1,000 0,850 0,850 1,000 0,850 0,850 1,000 0,850 0,850 1,000 0,850

17 Saturated Flow Combined 1445,0 3427,2 1445,0 2806,2 3427,2 1445,0 1445,0 3427,2 1445,0 1445,0 3427,2 1445,0

18 Saturated Flow Separate 1445,0 3427,2 2806,2 3427,2 1445,0 3427,2 1445,0 3427,2

19 Pedestrian Interference Time 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Pedestrian Frequency 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

21 Protected Option Allowed WAAR WAAR WAAR WAAR

22 Reference Time 5,4 41,1 36,1 10,9 39,8 8,2 23,2 34,2 21,2 16,6 26,6 10,7

23 Adjusted Reference Time 11,0 45,1 40,1 14,9 43,8 12,2 27,2 38,2 25,2 20,6 30,6 14,7

Permitted Option

24 Proportion Lefts 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

25 Volume Left Lane 65 588 127 569 279 488 200 381

26 Proportion Lefts Left 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

27 Left turn Equivalents 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

28 Left turn Factor 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00

29 Permitted Sat Flow 96,3 1713,6 93,5 1713,6 96,3 1713,6 96,3 1713,6

30 Reference Time A 81,0 41,1 162,9 39,8 347,5 34,2 249,1 26,6

31 Adjusted Saturation B 3427,2 3427,2 3427,2 3427,2

32 Reference Time B NA NA NA NA

33 Reference Time Lefts NA NA NA NA

34 Reference Time 81,0 162,9 347,5 249,1

35 Adjusted Reference Time 85,0 166,9 351,5 253,1

Split Timing

36 Ref Time Combined 41,1 39,8 34,2 26,6

37 Ref Time By Movement 5,4 41,1 10,9 39,8 23,2 34,2 16,6 26,6

38 Reference Time 41,1 39,8 34,2 26,6

39 Adjusted Reference Time 45,1 45,1 43,8 43,8 38,2 38,2 30,6 30,6

Summary

40 Protected Option

41 Permitted Option Gemiddelde vertragingen per voertuig (Highway Capacity Manual)

42 Split Option
LOS

Kruispunt met 

verkeerslicht

Ongeregeld 

kruispunt

43 Minimum A=Free flow A ≤10 sec ≤10 sec

44 Combined B=Reasonably free flow B 10-20 sec 10-15 sec

Right Turns EBR WBR NBR SBR C=Stable flow C 20-35 sec 15-25 sec

45 Adjusted Reference Time 40,1 12,2 25,2 14,7 D=Approaching unstable flow D 35-55 sec 25-35 sec

46 Cross Through Direction NBT SBT WBT EBT E=Unstable flow E 55-80 sec 35-50 sec

47 Cross Through Adj Ref Time 38,2 30,6 43,8 45,1 F=Forced or breakdown flow F ≥80 sec ≥50 sec

48 Oncoming Left Direction WBL EBL SBL NBL

49 Oncoming Left Adj Ref Time 14,9 11,0 20,6 27,2

50 Combined 93,2 53,9 25,2 14,7 Revision 2003.0

51 Intersection Capacity Utilization 99,0%

52 Level Of Service F http://www.trafficware.com/icu2003.html

Trafficware

Level of service

118,8

89,0

60,0

351,5

68,8

58,8

1

East West North South

60,0 58,8

166,9

Movement

Arcadis

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

aantal cycli/u 30

2025

vrt/cyclus/lane 3 20 15 5 19 4 10 17 9 7 13 5

lengte 18 120 90 30 114 24 60 102 54 42 78 30

opstellengte 30 180 140 50 180 40 90 160 90 70 120 50

Movement
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Nieuw kruispunt (BAU 2025 met ontwikkelingen) 

 

 

Intersection Capacity Utilization Worksheet (ICU)

Intersection Location: City: Increase: 

Analyzed by: Alternative: 0%

Date and Time of Data: Project:

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

2 Lanes 0 2 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0

3 Shared LT Lane (y/n) FALSE FALSE FALSE FALSE

Volume 0 1646 115 39 1368 0 90 0 105 0 0 0

4 Growth Volume 0 1646 115 39 1368 0 90 0 105 0 0 0

5 Pedestrians 0 0 0 0

6 Ped Button (y/n) TRUE TRUE TRUE TRUE

7 Pedestrian Timing Required 0 0 0 0

8 Free Right (y/n) FALSE FALSE FALSE FALSE

9 Ideal Flow 1700 1800 1700 1700 1800 1700 1700 1800 1700 1700 1800 1700

10 Lost Time 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 Minimum Green 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12 Reference Cycle Length 120

13 Volume Combined 0.0 1646.0 115.0 39.0 1368.0 0.0 90.0 0.0 105.0 0.0 0.0 0.0

14 Volume Separate Left 0.0 1646.0 39.0 1368.0 90.0 0.0 0.0 0.0

15 Lane Utilization Factor 1.000 0.952 1.000 1.000 0.952 1.000 0.971 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

16 Turning Factor Adjust 0.850 1.000 0.850 0.850 1.000 0.850 0.850 1.000 0.850 0.850 1.000 0.850

17 Saturated Flow Combined 0.0 3427.2 1445.0 1445.0 3427.2 0.0 2806.2 0.0 1445.0 0.0 0.0 0.0

18 Saturated Flow Separate 0.0 3427.2 1445.0 3427.2 2806.2 0.0 0.0 0.0

19 Pedestrian Interference Time 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20 Pedestrian Frequency 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

21 Protected Option Allowed TRUE TRUE TRUE TRUE

22 Reference Time 0.0 57.6 9.6 3.2 47.9 0.0 3.8 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0

23 Adjusted Reference Time 0.0 61.6 13.6 11.0 51.9 0.0 11.0 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0

Permitted Option

24 Proportion Lefts 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00

25 Volume Left Lane 0 823 39 684 45 0 0 0

26 Proportion Lefts Left 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00

27 Left turn Equivalents 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

28 Left turn Factor 0.07 1.00 0.07 1.00 0.07 1.00 0.07 1.00

29 Permitted Sat Flow 0.0 1713.6 96.3 1713.6 93.5 0.0 0.0 0.0

30 Reference Time A 0.0 57.6 48.6 47.9 57.7 0.0 0.0 0.0

31 Adjusted Saturation B 3427.2 3427.2 0.0 0.0

32 Reference Time B NA NA 0.0 0.0

33 Reference Time Lefts NA NA 11.8 0.0

34 Reference Time 57.6 48.6 11.8 0.0

35 Adjusted Reference Time 61.6 52.6 15.8 11.0

Split Timing

36 Ref Time Combined 57.6 47.9 0.0 0.0

37 Ref Time By Movement 0.0 57.6 3.2 47.9 3.8 0.0 0.0 0.0

38 Reference Time 57.6 47.9 3.8 0.0

39 Adjusted Reference Time 61.6 61.6 51.9 51.9 11.0 11.0 0.0 0.0

Summary

40 Protected Option

41 Permitted Option Gemiddelde vertragingen per voertuig (Highway Capacity Manual)

42 Split Option
LOS

Kruispunt met 

verkeerslicht

Ongeregeld 

kruispunt

43 Minimum A=Free flow A ≤10 sec ≤10 sec

44 Combined B=Reasonably free flow B 10-20 sec 10-15 sec

Right Turns EBR WBR NBR SBR C=Stable flow C 20-35 sec 15-25 sec

45 Adjusted Reference Time 13.6 0.0 12.7 0.0 D=Approaching unstable flow D 35-55 sec 25-35 sec

46 Cross Through Direction NBT SBT WBT EBT E=Unstable flow E 55-80 sec 35-50 sec

47 Cross Through Adj Ref Time 0.0 0.0 51.9 61.6 F=Forced or breakdown flow F ≥80 sec ≥50 sec

48 Oncoming Left Direction WBL EBL SBL NBL

49 Oncoming Left Adj Ref Time 11.0 0.0 0.0 11.0

50 Combined 24.6 0.0 64.6 72.6 Revision 2003.0

51 Intersection Capacity Utilization 60.5%

52 Level Of Service B http://www.trafficware.com/icu2003.html

Movement

Arcadis

15.8

11.0

11.0

1

East West North South

72.6 11.0

61.6

Trafficware

Level of service

72.6

113.5

61.6

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes





 

Datum: 28 oktober 2019 

  

 

PROJECT MER 

245 van 264 

Bijlage 7: Vergunning reliëfwijziging en afwijking verboden te 
wijzigen vegetatie 
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Bijlage 8: Rekenbladen bemaling 

- Bouwput 

- Fietstunnel 

- Riolering 
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Bijlage 9: Inputgegevens IFDM Traffic 

Verkeersintensiteiten 

In het kader van de doorrekeningen uitgevoerd voor het MOBER Keerdok en het Masterplan Ragheno, 

is een aangepast toekomstscenario BAU 2025 opgemaakt, vertrekkende van het provinciaal 

verkeersmodel Antwerpen versie 3.6.1. Hierin werd het netwerk en de bijhorende zonering verfijnd in 

het studiegebied en werd de toekomstige verkeersvraag bijgesteld op basis van geplande ruimtelijke 

ontwikkelingen in Mechelen. Ook de ontwikkeling in de lus van Mechelen-Noord is hierin opgenomen. 

Het scenario BAU 2025 betreft dan ook de verkeersintensiteiten in de geplande toestand. Er werd een 

correctie doorgevoerd voor de intensiteiten op de lus van de R6 aangezien de nieuwe ontsluitingsweg 

niet apart in het model opgenomen was. De nieuwe ontsluitingsweg werd manueel ingetekend en 

hieraan werd de in dit MER berekende verkeersbijdrage van Malinas gekoppeld. Onderstaande 

illustratie omvat een uittreksel van dit aangepaste model.  

 

In het model zijn jaarintensiteiten beschikbaar. Door te delen door 365 werd een weekdaggemiddelde 

bepaald37. Volgende wegvakintensiteiten kunnen hieruit worden afgeleid (zie tabel). 

 

 

37 In de discipline mobiliteit worden piekuurintensiteiten gebruikt 
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Tabel 9-2: Verkeersintensiteiten relevante wegvakken volgens Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen (BAU 2025) en omzetting naar intensiteiten voor IFDM Traffic voor de 
geplande toestand 

Weg Locatie richting1 
  

richting2 
  

beide richtingen / dag 
MVT_totaa

l 

  
PERSWG_J

R 

VRACHTZ_J

R 

VRACHTL_J

R 

PERSWG_J

R 

VRACHTZ_J

R 

VRACHTL_J

R 
LV_dag ZV_dag 

 

N16 ten O van E19 5905400 232600 251400 4870200 259400 128800 30564 1348 31912 

N16 ten W van lus 10756000 495000 418000 5911800 253500 251400 47499 2051 49550 

N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
 

3926000 56700 33700 3672200 119300 30700 20993 482 21476 

N1 Antwerpsesteenweg ten Z van R6 3984600 47700 39900 4101800 107300 39900 22373 425 22798 

N1 Antwerpsesteenweg ten N van R6 3314000 107300 113400 3151200 146100 150200 18435 694 19129 

R12 Edgard Tinellaan 
 

4844000 247500 107300 5618800 241500 162500 29404 1340 30744 

R12 Guido Gezellelaan  6467400 109700 51700 9055600 254900 149100 43079 999 44078 

R12 Olivetenvest 
 

6566600 112600 51700 8711400 254900 149100 42408 1007 43415 

Lus R6 (in model) 
 

7727600 380200 245600 0 0 0 21844 1042 22886 

Nieuwe ontsluitingsweg   1627535 32850 0 0 0 0 4459 90 4549 

Lus R6 (gecorrigeerd voor 

IFDM Traffic) 
  6100065 347350 245600 0 0 0 17385 952 18337 

Gentsesteenweg ten O van Baroniestraat 4310200 190800 242200 4121400 167000 217700 24360 980 25341 

Gentsesteenweg ten W van Baroniestraat 3945600 167000 220700 4368800 193800 263700 24106 988 25095 
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Weg Locatie richting1 
  

richting2 
  

beide richtingen / dag 
MVT_totaa

l 

R6 ten O van N1 7956200 611300 508900 7669800 474100 321900 45087 2974 48061 

R6 ten W van N1 7727600 380200 270400 0 0 0 21912 1042 22954 

E19 ten N van lus Mechelen N 18882200 2029900 1511200 24404400 2232100 2215900 128805 11677 140481 

E19 ten Z van lus Mechelen N 18996000 2019900 1853700 22061600 2137300 1799900 122496 11390 133886 
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Om de verkeersintensiteiten in de referentiesituatie te bepalen, worden de in de discipline mobiliteit 

berekende etmaalgemiddelde verkeersgeneratie van het project (4.549 voertuigbewegingen per 

etmaal, waarvan 4.459 personenwagens en 90 vrachtwagens, zie Tabel 6-17) afgetrokken van de 

verkeersintensiteiten uit het verkeersmodel, rekening houdend met de toedeling van het verkeer van 

het project over het wegennet (zie Figuur 6-22).  

De verkeersintensiteiten van en naar het retailpark per werkweekdag worden hierna per wegsegment 

weergegeven (bijdrage retailontwikkeling op een gemiddelde werkdag): 

Tabel 9-3: Verkeersbijdrage project per wegsegment 

Segment CAR Wegsegment In Uit PW VW MVT 

A N16 - Gentsesteenweg 10% 10% 446 9 455 

/ N16 tussen op- en afrit en en lus 75% 46% 2697 54 2752 

/ E19 – noord  21% 21% 936 19 955 

/ E19 – zuid  15% 15% 669 14 682 

/ R6 – west 29% - 646 13 659 

/ N16 – oost  25% 54% 1761 36 1796 

D N1 – Oskar van Kesbeeckstraat – Antwerpsesteenweg 0% 29% 646 13 659 

C R12 – Guido Gezellelaan 12% 12% 535 11 546 

B R12 – Edgard Tinellaan  13% 13% 580 12 591 

E N1 – Antwerpsesteenweg (tak noord) 15% 15% 669 14 682 

/ R6 – oost 14% 14% 624 13 637 

 

Hoewel de verkeersintensiteiten gehanteerd in de geplande situatie weekdaggemiddelden zijn, wordt 

voor de bepaling van de referentiesituatie de werkdaggemiddelde verkeersgeneratie afgetrokken. 

Zondagen worden niet verrekend in de verkeersgeneratie van het project aangezien er mogelijk enkele 

winkels (bvb. Albert Heijn) op zondag zullen geopend zijn. Dit betekent dat de berekende 

immissiebijdragen in zekere mate overschat worden (worst case inschatting), aangezien dit wellicht 

maar voor enkele winkels het geval zal zijn.  

Er wordt niet gerekend met de verkeersgeneratie op piekmomenten (6.603 motorvoertuigen per etmaal, 

zie §6.3.5.1.3), aangezien dit cijfer slechts geldt voor enkele dagen per jaar (solden, kerst) en dit cijfer 

dus niet geschikt is om jaargemiddelde concentraties mee te berekenen. 

In volgende tabel worden de verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie berekend: 
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Tabel 9-4: Verkeersintensiteiten relevante wegvakken geplande toestand en berekening intensiteiten voor IFDM Traffic voor de referentietoestand 
  

beide richtingen / dag gepland Bijdrage Malinas beide richtingen / dag referentie 

Weg Locatie LV_dag ZV_dag MVT_totaal PW (LV) VW (ZV) LV_dag ZV_dag MVT_totaal 

N16 ten O van lus 30564 1348 31912 1761 36 28803 1312 30115 

N16 ten W van lus 47499 2051 49550 2697 54 44802 1997 46799 

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 
 

20993 482 21476 646 13 20347 469 20817 

N1 Antwerpsesteenweg ten Z van R6 22373 425 22798 646 13 21727 412 22139 

N1 Antwerpsesteenweg ten N van R6 18435 694 19129 669 14 17766 680 18446 

R12 Edgard Tinellaan 
 

29404 1340 30744 580 12 28824 1328 30152 

R12 Guido Gezellelaan 
 

43079 999 44078 535 11 42544 988 43532 

R12 Olivetenvest 
 

42408 1007 43415 535 11 41873 996 42869 

Nieuwe ontsluitingsweg   4459 90 4549 4459 90 0 0 0 

Lus R6 (gecorrigeerd voor IFDM 

Traffic) 
  17385 952 18337 0 0 17385 952 18337 

Gentsesteenweg ten O van Baroniestraat 24360 980 25341 446 9 23914 971 24886 

Gentsesteenweg ten W van Baroniestraat 24106 988 25095 446 9 23660 979 24640 

R6 ten O van N1 45087 2974 48061 624 13 44463 2961 47424 

R6 ten W van N1 21912 1042 22954 646 13 21266 1029 22295 
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beide richtingen / dag gepland Bijdrage Malinas beide richtingen / dag referentie 

E19 ten N van lus Mechelen N 128805 11677 140481 936 19 127869 11658 139526 

E19 ten Z van lus Mechelen N 122496 11390 133886 669 14 121827 11376 133203 
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Snelheid 

De free-flow snelheid is de meest aangewezen snelheid die toegepast dient te worden. In het model is 

voor de 5 beschouwde dagdelen een (indicatieve) (congestie)snelheid berekend op basis van de 

(congestie)snelheid van de modelperiodes die representatief zijn voor het beschouwde dagdeel. Voor 

het dagdeel nacht wordt de (congestie)snelheid gelijkgesteld aan de freeflowsnelheid, dit is de snelheid 

indien er geen congestie zou zijn (zie: Nota Ophogingsmethodiek voor afgeleide berekeningen in het 

kader van MER-procedures of andere studies, Departement MOW, Verkeerscentrum, 2013). Deze 

snelheid is gelijk aan de V85 of de wettelijke snelheid (indien deze afgedwongen wordt). Er wordt in 

IFDM Traffic dus gerekend met de de congestiesnelheid tijdens de nacht (V_CONG_NCH), die gelijk is 

aan de free flow snelheid. 

Voor de nieuwe ontsluitingsweg werd de snelheidslimiet (50 km/h) ingevoerd. 

Wegtype 

De wegtypes zijn bepaald op basis van het linktype en de urbanisatiegraad in het verkeersmodel: 

• linktype 1 of 2: als autosnelwegen, 

• linktype verschillend van 1 en 2 en urbanisatiegraad stedelijk of suburbaan: als stedelijke wegen, 

• linktype verschillend van 1 en 2 en urbanisatiegraad landelijk: als landelijke weg. 

De nieuwe ontsluitingsweg werd gemodelleerd als een stedelijke weg. 

Hoogte 

De wegen hebben dezelfde hoogte gekregen als het maaiveld, met uitzondering van de nieuwe 

ontsluitingsweg, ter hoogte van de brug over de R6 (7 meter boven maaiveld). 

Overzicht inputparameters 

De gebruikte inputparameters zijn de volgende: 

Tabel 9-5: Inputparameters IFDM Traffic berekening 

Parameter Referentie Gepland 

Wegenbestand 

dubbeltellingscorrectie 

PROMOVIA - Versie 2.1 - Basisjaar 

2014 - Prognose Business-as-Usual 

- Prognosejaar 2020 

PROMOVIA - Versie 2.1 - Basisjaar 

2014 - Prognose Business-as-Usual 

- Prognosejaar 2020 

Tunnelbestand nvt 

Wegenbestand te 

berekenen situatie 
20191007 wegbestand referentie.txt 20191007 wegbestand gepland.txt 

Tunnelbestand nvt 

Vlootsamenstelling 2020v3.0 

Emissiefactoren en 

andere 
fastrace-1.0.1 
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Parameter Referentie Gepland 

Achtergrondwaarden en 

meteo 
2020v2.0 

Polluenten NO2, PM2,5, PM10, EC 

 

De parameters voor het receptorenrooster worden hierna weergegeven: 

Tabel 9-6: Inputparameters receptorenrooster IFDM Traffic  

Parameter Waarde 

Basis  

Wegenbestanden 

• PROMOVIA - 

Versie 2.1 - 

Basisjaar 

2014 - 

Prognose 

Business-as-

Usual - 

Prognosejaar 

2020 

 

• Eigen 

wegenbestand  

(20191007 

wegbestand 

gepland.txt) 

Regulier rooster  

Centrum rooster 
X 156457 m; Y 192625 

m 

Aantal roosterpunten horizontaal 80 

Aantal roosterpunten verticaal 80 

Afstand tussen roosterpunten (m) 50 

Niet-regulier rooster  

Afstand tussen loodlijnen (m) 100 

Aantal punten op halve loodlijn 3 

Minimum afstand (m) 20 

Maximum afstand (m) 1000 
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Bijlage 10: Inputgegevens CAR Vlaanderen 

Inputparameter Referentiesituatie Geplande situatie 

Totaal aantal voertuigen / dag 

Jaargemiddeld aantal voertuigen 

zoals beschikbaar in verkeersmodel, 

gedeeld door 365 en vervolgens 

verkeersgeneratie afkomstig van 

Malinas in mindering gebracht 

 

Jaargemiddeld aantal voertuigen 

zoals beschikbaar in verkeersmodel, 

gedeeld door 365 

Fractie per voertuigtype 

Fractieverdeling op basis van 

verkeersmodel (zie geplande situatie) 

met volgende correctie: 

- aantal licht = 

personenwagens uit 

verkeersmodel – 

personenwagens 

gegenereerd door 

Malinas 

- aantal zwaar = aantal 

voertuigen zware vracht 

– aantal vrachtwagens 

gegenereerd door 

Malinas 

Fractieverdeling op basis van het 

verkeersmodel (personenwagens, 

lichte vracht, zware vracht) waarbij: 

- fractie licht = 

personenwagens / 

totaal 

- fractie middelzwaar = 

lichte vracht / totaal – 

0,007 (minimaal 0) 

- fractie zwaar = zware 

vracht / totaal 

- fractie bus = 0,007 

(tenzij fractie 

middelzwaar < 0,007)  

Snelheidstype en fractie stagnatie 

- Gentsesteenweg: normaal stadsverkeer (c) met een stagnatie van 

20%, wegens snelheid tijdens de ochtend- en avondspits (sterk) 

vertraagd op basis van verkeersmodel (5 à 11 km/h) maar niet in 

beide richtingen, en niet tijdens de rest van de dag. Op basis van 

Google Traffic geen vertraagd verkeer in het weekend.  

- Edgard Tinellaan: buitenweg (b), wegens weg met snelheidslimiet 

70 km/h en tijdens avondspits I/C < 80% 

- Guido Gezellelaan: buitenweg (b), wegens weg met snelheidslimiet 

70 km/h en tijdens avondspits I/C < 80% 

- Olivetenvest: buitenweg (b), wegens weg met snelheidslimiet 70 

km/h en verlengde van Guido Gezellelaan (tijdens avondspits I/C < 

80%) 

- Antwerpsesteenweg ten Z van R6: snelheid tijdens de ochtend- en 

avondspits is volgens het verkeersmodel 16 tot 49 km/h (afhankelijk 

van de richting), I/C van maximaal 85% (tijdens de avondspits) 

volgens het verkeersmodel. Er wordt gekozen voor snelheidstype e 

(gem. 26 km/h). 

- Antwerpsesteenweg ten N van R6: snelheid tijdens de ochtend- en 

avondspits is volgens het verkeersmodel 18 tot 63 km/h (afhankelijk 

van de richting), anderzijds wel I/C van ca. 100% tijdens de 

avondspits volgens het verkeersmodel. Hoewel het verkeer tijdens 

het grootste deel van de dag doorstromend kan zijn (gem. snelheid 

26 km/h), wordt om de stagnatie tijdens de spits in rekening te 

brengen,   gekozen voor snelheidstype c (gem. snelheid 19 km/h) 

(zonder extra stagnatie in rekening te brengen). 

- Oscar Van Kesbeekstraat: snelheid tijdens de ochtend- en 

avondspits is volgens het verkeersmodel 18 tot 41 km/h (afhankelijk 

van de richting), anderzijds wel I/C van ca. 100% tijdens de 

avondspits volgens het verkeersmodel en volgens de discipline 

mobiliteit. Hoewel het verkeer tijdens het grootste deel van de dag 

doorstromend kan zijn (gem. snelheid 26 km/h), wordt om de 

stagnatie tijdens de spits in rekening te brengen, gekozen voor 

snelheidstype c (gem. snelheid 19 km/h) (zonder extra stagnatie in 

rekening te brengen).  
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Inputparameter Referentiesituatie Geplande situatie 

Voor de referentiesituatie en de geplande situatie wordt een zelfde 

snelheidstype en fractie stagnatie in rekening gebracht, omdat de impact op 

de I/C verhouding van de wegsegmenten beperkt is, het percentage extra 

stagnatie niet nauwkeurig valt in te schatten en de impact ervan op de 

luchtkwaltiteit beperkt zal zijn. Zo komt een extra halfuur file op werkdagen 

overeen met een extra filetijd van 1,5%-punten (0,5*24*5/7). 

Wegtype 

- Gentsesteenweg: 3a of 2 (afhankelijk van de locatie) 

- Edgard Tinellaan: 4 (slechts aan één zijde bebouwing) 

- Guido Gezellelaan: 4 (de bebouwing bevindt zich afwisselend aan 

de ventwegen aan de O of W zijde)   

- Olivetenvest: 3a (bebouwing bevindt zich aan beide zijden, aan de 

ventwegen) 

- Antwerpsesteenweg: 2, 3a of 4 (afhankelijk van de locatie) 

- Oscar Van Kesbeekstraat: 3a 

Bomenfactor 

- Gentsesteenweg: binnen het studiegebied zijn geen of slechts hier 

en daar bomen (1); 

- Edgard Tinellaan: geen of slechts hier en daar bomen (1); 

- Guido Gezellelaan: geen of slechts hier en daar bomen (1); 

- Olivetenvest: geen of slechts hier en daar bomen langs de 

hoofdweg (1); 

- Antwerpsesteenweg: over het grootste deel geen of slechts hier 

en daar bomen (1); lokaal enkele bomen op minder dan 15 m 

afstand van elkaar (1,25); 

- Oscar Van Kesbeekstraat: geen of slechts hier en daar bomen (1) 

Afstand tot de wegas 

De afstand tot de wegas werd gemeten op Geopunt. Per wegsegment 

werden enkele mogelijke afstanden gemodelleerd (in combinatie met het 

wegtype). 
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Tabel 9-7: Inputgegevens referentiesituatie 

Gemeen
te 

Straatnaam X Y 
MVT/ET
M 

Fractie 
mz 

Fractie 
z 

Fractie  
bus 

Snelheid
stype 

Weg-
type 

Bom
en 

Afsta
nd 

Stagnat
ie 

Mechelen Gentsesteenweg 154625 192391 24640 0.047 0.040 0.007 c 2 1 17 0.20 

Mechelen Gentsesteenweg 154949 192272 24886 0.044 0.039 0.007 c 3a 1 15 0.20 

Mechelen Edgard Tinellaan 157646 191575 30152 0.018 0.044 0.007 b 4 1 14 0 

Mechelen Edgard Tinellaan 157941 191486 30152 0.018 0.044 0.007 b 4 1 10 0 

Mechelen Guido Gezellelaan 157264 191346 43532 0.006 0.023 0.007 b 4 1 18 0 

Mechelen Olivetenvest 157125 191011 42869 0.006 0.023 0.007 b 3a 1 25 0 

Mechelen Antwerpsesteenweg 157179 192460 22139 0.003 0.019 0.007 e 3a 1 18 0 

Mechelen Antwerpsesteenweg 157180 192345 22139 0.003 0.019 0.007 e 3a 1 16 0 

Mechelen Antwerpsesteenweg 157212 192270 22139 0.003 0.019 0.007 e 2 1 8 0 

Mechelen Oscar van Kesbeekstraat 157228 192224 20817 0.001 0.023 0.007 c 3a 1 8 0 

Mechelen Oscar van Kesbeekstraat 157241 192183 20817 0.001 0.023 0.007 c 3a 1 8 0 

Mechelen Antwerpsesteenweg 156621 193873 18446 0.032 0.037 0.007 c 3a 1.25 24 0 

Mechelen Antwerpsesteenweg 156809 193384 18446 0.032 0.037 0.007 c 4 1 15 0 
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Tabel 9-8: Inputgegevens geplande situatie 

Gemeente Straatnaam X Y MVT/ETM 
Fractie 
mz 

Fractie z 
Fractie  
bus 

Snelheid Wegtype Bomen Afstand Stagnatie 

Mechelen Gentsesteenweg 154625 192391 25095 0.046 0.039 0.007 c 2 1 17 0.20 

Mechelen Gentsesteenweg 154949 192272 25341 0.043 0.039 0.007 c 3a 1 15 0.20 

Mechelen Edgard Tinellaan 157646 191575 30744 0.017 0.044 0.007 b 4 1 14 0 

Mechelen Edgard Tinellaan 157941 191486 30744 0.017 0.044 0.007 b 4 1 10 0 

Mechelen Guido Gezellelaan 157264 191346 44078 0.005 0.023 0.007 b 4 1 18 0 

Mechelen Olivetenvest 157125 191011 43415 0.006 0.023 0.007 b 3a 1 25 0 

Mechelen Antwerpsesteenweg 157179 192460 22798 0.003 0.019 0.007 e 3a 1 18 0 

Mechelen Antwerpsesteenweg 157180 192345 22798 0.003 0.019 0.007 e 3a 1 16 0 

Mechelen Antwerpsesteenweg 157212 192270 22798 0.003 0.019 0.007 e 2 1 8 0 

Mechelen 
Oscar van 

Kesbeekstraat 
157228 192245 21476 0.001 0.022 0.007 c 3a 1 8 0 

Mechelen 
Oscar van 

Kesbeekstraat 
157241 192183 21476 0.001 0.022 0.007 c 3a 1 8 0 

Mechelen Antwerpsesteenweg 156621 193873 19129 0.031 0.036 0.007 c 3a 1.25 24 0 

Mechelen Antwerpsesteenweg 156809 193384 19129 0.031 0.036 0.007 c 4 1 15 0 
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