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LIJST MET AFKORTINGEN

BVO
GRUP

Bruto vloeroppervlakte
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

MER Milieueffectrapport
m.e.r. Milieueffectrapportage
PRS Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
RSV Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
SBZ Speciale Beschermingszone
GECORO Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 13

LEESWIJZER

Voor u ligt het plan-MER ‘RUP Contactzone Noorderlaan’.

Het MER is als volgt opgebouwd.
In de inleiding (hoofdstuk 1) wordt het globale procesverloop van het plan-MER binnen
het ruimere procesverloop geduid. Vervolgens wordt een beschrijving en situering van het
plan gegeven (hoofdstuk 2), gevolgd door de voorgeschiedenis en het vooronderzoek in
functie van de visie rond het plan (hoofdstuk 3). Hierop worden het plan en programma
beschreven (hoofdstuk 4), waarna een omgevingsanalyse volgt (hoofdstuk 5). Daarna
wordt ingegaan op aspecten als de lopende en geplande ontwikkelingen (hoofdstuk 6).

Na deze algemene gegevens wordt het milieuonderzoek gevoerd. Hiertoe wordt eerst de
algemene methodiek beschreven (hoofdstuk 7). Dan volgt de milieueffectbespreking per
discipline (hoofdstuk 8 t.e.m. 14). Hoofdstuk 15 duidt het voorkomen van
(gewest)grensoverschrijdende effecten. Tot slot integreert hoofdstuk 16 de resultaten en
bevat dit hoofdstuk de eindsynthese van het MER.
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1 INLEIDING

De bedoeling van deze paragraaf is om een overzicht te geven van de m.e.r.-procedure.

1.1 Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure
waarbij, voordat een activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen worden
bestudeerd, besproken en geëvalueerd. Via het milieuonderzoek wordt getracht om de
voor het milieu mogelijk negatieve effecten in een vroeg stadium van de besluitvorming
te  kennen  zodat  ze  kunnen  worden  voorkomen  of  gemilderd.  Op  die  wijze  kan  het
voorliggend project of plan worden bijgestuurd. Het milieueffectrapport vormt bijgevolg
een belangrijk instrument in de besluitvorming. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de
overheid om te beslissen of een bepaald project of plan toegelaten of vergund zal worden
en onder welke voorwaarden.

1.2 Kort overzicht van de m.e.r.-procedure

Op  1  juli  2016  bekrachtigde  de  Vlaamse  Regering  een  decreet  waardoor  de
planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van
een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden. Door de wijzigingen in de
regelgeving voor ruimtelijke planningsprocessen worden inhoudelijke en procedurele
inconsistenties die optreden bij de overgang van de milieueffectrapportage naar het
planproces gesloten. Bovendien beoogt de nieuwe procedure een versterking van het
draagvlak voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen, via een vroege consultatie in het begin
van het planningsproces en een openbaar onderzoek op het einde.”

Vanaf  1  mei  2017  is  de  nieuwe  procedure  van  kracht  gegaan.  Gezien  de
kennisgevingsnota voor voorliggend plan volledig werd verklaard vóór 1 mei 2017,
meer bepaald op 22 december 2016, wordt nog de procedure gevolgd die van kracht
was vóór 1 mei 2017 (overgangsmaatregel). Dit betekent dat ten laatste 31 december
2018 een plenaire vergadering moet worden gehouden voor het RUP waarvoor dit
plan-MER wordt opgemaakt.

Hieronder wordt de procedure die van kracht was vóór 1 mei 2107 toegelicht.
Deze procedure werd beschreven in het decreet betreffende milieueffect- en
veiligheidsrapportage van 18 december 2002 (het zogenaamde mer/vr-decreet, hierna
“het decreet” genoemd - BS 13 februari 2003). In deze procedure kunnen volgende fasen
onderscheiden worden:

a) Kennisgevingsnota

De initiatiefnemer controleert of het plan moet onderworpen worden aan een
milieueffectrapportage. Als het voorgenomen plan plan-m.e.r.-plichtig is, stelt de
initiatiefnemer een team van deskundigen samen. Na het opstellen van de
kennisgevingsnota, dient de initiatiefnemer het dossier in bij de bevoegde overheid,
namelijk de Dienst Mer, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie. Na het ontvangen van de nota onderzoekt de dienst Mer
of  deze  volledig  is.  De  administratie  neemt  een  beslissing  over  de  volledigheid  van  de
kennisgevingsnota en betekent, uiterlijk binnen een termijn van twintig dagen na datum
van ontvangst van de kennisgeving, deze beslissing aan de initiatiefnemer.
De kennisgeving van dit dossier is volledig verklaard op 22/12/2016.
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b) Terinzagelegging en richtlijnen

De dienst Mer stelt de volledig verklaarde kennisgeving onverwijld ter beschikking van het
publiek (= terinzagelegging) overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende
de openbaarheid van bestuur. De aankondiging wordt gepubliceerd via de website van de
dienst Mer en de stad Antwerpen.

De  dienst  Mer  bezorgt  ook  een  afschrift  van  de  kennisgeving  aan  de  betrokken
gemeentebesturen, de provinciale overheid en de door de Vlaamse regering aangewezen
administraties.

De terinzagelegging van de kennisgeving van dit dossier in de stad Antwerpen liep van
17/1/2017 tot en met 15/2/2017. Deze terinzagelegging werd aangekondigd op de
website van de dienst MER, in de krant ‘Het Laatste Nieuws-Ed Antwerpen Stad/DNG van
17/01/2017 en via aanplakking op officiële aanplakplaatsen van de stad Antwerpen.

Na de terinzagelegging volgt een vergadering met de betrokken instanties, de
zogenaamde ‘richtlijnenvergadering’, waarin de opmerkingen op de kennisgevingsnota
worden besproken en wordt nagegaan welke opmerkingen worden meegenomen bij de
opmaak van het MER. De resultaten van dit overleg vertaalt de dienst Mer in de richtlijnen
voor de opmaak van het plan-MER.
De richtlijnen van dit dossier werden betekend op 27 maart 2017. Ze zijn beschikbaar op
de webstek www.lne.be/themas/milieueffectrapportage.

c) Opmaak MER

Tijdens deze fase stelt het team van erkende deskundigen het MER op onder leiding van
een MER-coördinator, rekening houdend met de opgestelde richtlijnen. Er wordt
tussentijds een ontwerp-MER opgesteld dat informeel besproken wordt door de
initiatiefnemer, het team van deskundigen, de dienst Mer en aangeschreven
administraties en openbare besturen tijdens een zogenaamde ‘ontwerptekstbespreking’.

d) Beoordelingsfase

Na eventuele aanpassingen van het ontwerprapport wordt het definitieve plan-MER
ingediend bij de dienst Milieueffectrapportage. De dienst Milieueffectrapportage
controleert of het MER beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen, of
de aangewende methodologie correct is en of de opmerkingen verwerkt werden.

Daarna  keurt  de  dienst  het  MER  goed  of  af  en  stelt  ze  een  goedkeurings-  of
afkeuringsverslag op. Deze goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 50 dagen
betekend aan de initiatiefnemer, de betrokken overheden, administraties, de MER-
coördinator en het college van burgemeester en schepenen van de betrokken
gemeentebesturen. Een goedgekeurd plan-MER is - in het kader van een RUP-procedure -
vereist ten behoeve de voorlopige vaststelling van een RUP.
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1.3 Initiatiefnemer

Stad Antwerpen
Contactpersoon : Marlies Lenaerts
Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling
Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
tel +32 3 338 23 39 I ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be

1.4 Voorgesteld team van MER-deskundigen

Volgend team van erkende MER-deskundigen wordt voorgesteld voor de opmaak van het
plan-MER.

Discipline Naam Erkenningsnummer
Erkenning
 vervalt op

Coördinator Ann van Wauwe

Geluid en trillingen Guy Putzeys MER/EDA/393-V2 Onbeperkt

Lucht Anne-Marieke Cools MER/EDA/705 Onbeperkt

bodem en pedologie Ann Van Wauwe AMV/ERK/MER/EDA-
659

Onbeperkt

Oppervlaktewater Ann Van Wauwe AMV/ERK/MER/EDA-
659

Onbeperkt

Biodiversiteit Paul Durinck MB/MER/EDA/579-V1 Onbeperkt

Discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie

Ann Van Wauwe AMV/ERK/MER/EDA-
659

Onbeperkt

Discipline mens - deeldomein
ruimtelijke aspecten

Soetkin Verryt AMV/ERK/MER/EDA-
812

Onbeperkt

Discipline mens - deeldomein
mobiliteit

Stijn Van Pee MB/MER/EDA/813 Onbeperkt

Als coördinator neemt Ann Van Wauwe ook de uitwerking van het aspect grondwater op
zich. Het aspect psychosomatische effecten en gezondheid wordt meegenomen binnen de
discipline mens-ruimtelijke aspecten.

Verder werken mee aan het plan-MER: Annelies Anthierens (discipline bodem, grond- en
oppervlaktewater), Brecht Janssens  (discipline mobiliteit), Charlotte Verlinden (discipline
landschap en mens, ruimtelijke aspecten en gezondheid).

1.5 Toetsing aan de plan-m.e.r.-plicht

Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht
valt, moeten drie vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk:

1) Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het
Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?

Ja // Een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een plan dat door een overheidsinstantie
wordt opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door de Vlaamse Regering te
worden vastgesteld. Dit maakt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan onder de definitie
valt van een plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM.

2) Valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM?

Ja // Het plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning
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(waaronder minstens een stedenbouwkundige vergunning) aan een project, zodat
het plan onder het toepassingsgebied van het DABM valt.

3) Valt het plan onder de plan-m.e.r.-plicht?

Ja // Het voorgenomen plan vormt een kader voor projecten zoals die vermeld
worden onder Bijlage I, II of III van het m.e.r.-decreet, meer bepaald rubriek 10 b:
stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en
parkeerterreinen. Gezien wordt verwacht dat het plan een verkeersgenererende
werking heeft van pieken van 1000 of meer personenauto - equivalenten per tijdsblok
van 2 uur en/of voorziet in handelsruimte >5000m² bruto -vloeroppervlakte.

Dit betekent dat de plan-m.e.r.-plicht van toepassing is. Aangezien er mogelijk
aanzienlijke milieueffecten zullen optreden door het voorgenomen plan en het geen
klein gebied van lokaal niveau is of een kleine wijziging betreft, wordt een plan-MER
opgemaakt.

1.6 Verdere procedures en besluitvorming

1.6.1 Watertoets

Samen met het plan-MER worden de nodige elementen voor het opstellen van een
Watertoets conform de bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid aangeleverd.
Eenmaal de bestemmingswijziging is vastgelegd en meer projectinformatie bekend is,
wordt deze ‘toets’ op een meer gedetailleerde wijze opnieuw uitgevoerd in functie van de
vergunningsaanvraag.

1.6.2 Ruimtelijk uitvoeringsplan

De inhoud van het plan-MER, meer specifiek de ruimtelijke consequenties van milderende
maatregelen, zullen worden bijgevoegd aan de RUP’s. Dit kan gebeuren door een
integratie in de toelichtingsnota of als afzonderlijk document dat als bijlage aan het RUP
wordt toegevoegd. Na de plenaire vergadering (en eventuele bijsturingen) wordt het
ontwerp RUP voorlopig vastgesteld. Dit ontwerp RUP wordt vervolgens onderworpen aan
een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De inspraakreacties worden gebundeld en
verwerkt door de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) dewelke
een gemotiveerd advies uitbrengt. Uiteindelijk wordt het RUP (na eventuele
aanpassingen) definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen die
ingaat de dag na de betekening om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad
tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen.
Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan niet tijdig werd geschorst, wordt de gemeenteraadsbeslissing
houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bij
uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Het RUP treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing
houdende de definitieve vaststelling van het plan in het Belgisch Staatsblad.

1.6.3 Vergunningsprocedure

Vervolgens kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd conform de
bepalingen van het RUP. De vergunningverlenende overheid moet zich, al dan niet na een
openbaar onderzoek; daarna uitspreken over elk van de ingediende bezwaren en
opmerkingen. Deze uitspraak moet voldoende gemotiveerd zijn. Uiteindelijk wordt er een
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beslissing genomen met betrekking tot de vergunningsaanvraag. Hierbij dient een
verfijnde watertoets te worden uitgevoerd.

Gezien de omgevingsvergunning, zullen voor de concrete projecten die uit het plan zullen
voortvloeien, geen afzonderlijke milieu- en stedenbouwkundige vergunning meer nodig
zijn, maar zal een omgevingsvergunning moeten aangevraagd worden.



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 19

2 SITUERING VAN HET PLAN

2.1 Ruimtelijke situering

2.1.1 Situering op macroniveau

Het studiegebied van het RUP Contactzone Noorderlaan bevindt zich ten noorden van de
stadskern van Antwerpen tussen het havengebied en de Noorderlaan. Aan de overzijde
van de Noorderlaan ligt de woonwijk Luchtbal.

Het plangebied vormt een onderdeel van wat in het s-RSA wordt omschreven als de
‘Contactzone Noorderlaan’, een gebied op de overgang tussen stad en haven met zowel
(groot)stedelijke functies als bedrijvigheid.

Het studiegebied van het RUP Contactzone Noorderlaan bevindt zich tussen de  twee
transferia Luchtbalstation en de tramkeerlus met  P+R Havana als noordelijke poort tot de
stad.

Figuur 2-1: situering plangebied
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2.1.2 Situering en beknopte beschrijving op microniveau

Het plangebied zoals beschouwd in dit plan-MER kan onderverdeeld worden in 3
deelgebieden met elk een aparte ruimtelijke logica. De onderlinge samenhang in het
plangebied is zeer beperkt.

Functioneel en ruimtelijk zijn er nauwelijks relaties tussen de verschillende deelgebieden.
Dit  vloeit  voort  uit  de  aard  van  de  programma’s,  de  schaal  en  de  inrichting  van  de
omgeving.

Enkel  in  de  cluster  Metropolis  –  Decathlon  –  Brico  Depot  is  er  sprake  van  enige
samenhang. Dit is voornamelijk het geval bij de organisatie van de toegangen, de uitritten
en de verschillende parkings die een gezamenlijke afwikkeling hebben. Een luchtbrug
tussen Metropolis en Decathlon maakt een vlotte oversteek van de cinemabezoekers
vanuit de parkeerruimte in Decathlon mogelijk.

Figuur 2-2: 3 deelgebieden
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Noordelijk deelgebied (ten noorden van de Michiganstraat)

De  smalle  strip  van  gemiddeld  115  meter  breed,  geklemd  tussen  Noorderlaan  en
Havengebied, is zoals de gehele contactzone historisch gezien eerder onderdeel van de
haven dan van stedelijk gebied aan de overzijde van de Noorderlaan. De spoorwegbundel
langsheen de Vosseschijnstraat was een spoorweg die de bedrijvigheid rond de
Havendokken doorsneed om alle bedrijven aan beide zijden goed te kunnen bedienen en
ligt in deze deelzone zeer dicht bij de Noorderlaan.

Het gebied is volgens het Gewestplan ingekleurd als KMO-gebied. Tot 1960 waren er een
5-tal grotere bedrijven gelokaliseerd met een korrelmaat die helemaal bij de haven paste,
maar tegen 1980 is de zone verknipt tot kleinere percelen met vrijstaande volumes die
zich eerder op de Noorderlaan oriënteren, met gevelbreedtes van 40 tot 75 meter. De
schaal van de bedrijven, showrooms en handelszaken vandaag is vergelijkbaar met
bedrijventerreinen of groothandelszaken langs andere invalswegen tot de stad en in de
nabijheid van het woonweefsel.

Centraal deelgebied (tussen de Michiganstraat en de Groenendaallaan)

De korrelgrootte van het centrale deelgebied evenaart de korrelgrootte van het
havengebied. De percelen zijn uitermate groot en vormen een immense schaalbreuk met
het stedelijk weefsel. De schaal van de gebouwen is van een grootteorde zoals die enkel
voorkomt in industriële gebieden en havengebieden. Het centraal deelgebied omvat het
deel van de contactzone dat volgens het gewestplan is ingekleurd als industriegebied.

Zuidelijk deelgebied (ten zuiden van de Groenendaallaan)

De waterkant van het Straatsburgdok wordt getypeerd door pakhuisarchitectuur. Dit is
het enige deelgebied dat tussen de Vosseschijnstraat en de Noorderlaan nog twee noord-
zuidelijke verkeersassen heeft. De percelen lopen niet zoals de twee noordelijk gelegen
deelgebieden van Vosseschijnstraat tot Noorderlaan en zijn daarom ook weer kleiner qua
korrelmaat. Het zuidelijk deelgebied is opgedeeld in 3 bouwblokken tussen Noorderlaan
en Vosseschijnstraat. Tussen Noorderlaan en kotterstraat zijn kantoorachtige,
handelszaken en bedrijven gelegen in aaneengesloten bebouwing. Tussen de Kotterstraat
en het spoor zijn grootschalige aaneengesloten magazijnen en pakhuizen
getransformeerd naar autohandelszaken, kantoren en andere bedrijven. Tussen spoor en
de Vosseschijnstraat is één groot bedrijfsperceel gelegen dat sterk aanleunt bij de
bedrijven binnen het zeehavengebied. Kenmerkend aan dit deelgebied is de kade, het
contact met (de verbreding van) het Albertkanaal en de beide bruggen over het kanaal die
de verbinding maken met het Eilandje en Antwerpen Noord.
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2.2 Juridische en beleidsmatige situering

2.2.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk  Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd door de Vlaamse Regering in 1997
goedgekeurd en werd later gewijzigd.

In het RSV wordt een onderscheid gemaakt tussen stedelijk gebied en buitengebied, het
zogenaamde ‘Vlaanderen, open en stedelijk’. Met de metafoor ‘Vlaanderen, open en
stedelijk’ wil het RSV een trendbreuk realiseren met betrekking tot de ruimtelijke
ontwikkeling. Deze trendbreuk beoogt de versterking van het buitengebied en het
tegengaan van de versnippering door een beter gebruik en beheer van de stedelijke
structuur. Daarom wordt het principe van gedeconcentreerde bundeling vooropgesteld.
Deze bundeling streeft een selectieve concentratie na van de groei van het wonen, het
werken en de andere maatschappelijke functies in de stedelijke gebieden en in de kernen
van het buitengebied. Vanuit deze optie moeten de stedelijke gebieden worden versterkt
waarbij er activiteiten worden geconcentreerd en gestimuleerd.

In het stedelijk gebied wordt een stedelijk-gebiedsbeleid gevoerd waar ontwikkeling,
concentratie en verdichting uitgangspunten zijn, maar steeds met respect voor de
draagkracht voor het stedelijk gebied. Dit betekent een beleid gericht op het creëren van
een aanbod aan bijkomende woningen in een kwalitatieve woonomgeving, het
kwantitatief en kwalitatief voorzien van ruimte voor economische activiteiten, het
versterken van het stedelijk functioneren (diensten, gemeenschapsvoorzieningen,
stedelijke voorzieningen, ....) en het stimuleren van andere vormen van mobiliteit. Dit
“aanbodbeleid” in het stedelijk gebied is essentieel om verdere uitzwerming,
lintbebouwing en wildgroei van allerhande activiteiten in het buitengebied te vermijden.

Volgende ontwikkelingsperspectieven voor stedelijk gebied staan onder meer voorop:

§ Het realiseren van een groter aandeel bijkomende woongelegenheden;

§ Het versterken van de multifunctionaliteit;

§ Concentreren van kantoren aan knooppunten van het openbaar vervoer;

§ Het verzorgen van collectieve en openbare ruimten;

§ Het behoud en de ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke
groengebieden;

§ Het stimuleren van een stedelijk mobiliteit- en locatiebeleid.

Alle stedelijke gebieden zijn economische knooppunten.

De hoofdwegen met als hoofdfunctie het verbinden op internationaal niveau en als
aanvullende functie verbinden op Vlaams niveau, zijn:

§ R1 van A1 (Ekeren) tot A14 (Linkeroever);

§ A1 van R1 (Ekeren) naar Breda;

§ A12 van A1 (Ekeren) naar Bergen op Zoom;

§ Noordelijke sluiting R1 aan te leggen van A11/N49 tot R1.

De R10 (Singel) van een te verbeteren verbinding met de N180 (Noorderlaan) en de N101
(Scheldelaan) tot een te verbeteren aansluiting op de N113 (Amerikalei) is geselecteerd
als primaire weg categorie II zijn aangeduid.
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De lijn Brussel-Antwerpen-Roosendaal (Amsterdam) is onderdeel van het
hoofdspoorwegennet voor personenvervoer. Stedelijke gebieden zijn verder afgebakend
in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het plangebied van het RUP Contactzone Noorderlaan
valt binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen.

De potenties van de grootstedelijke gebieden liggen op het internationale en het Vlaamse
niveau. De ligging in het stedelijk netwerk van internationaal niveau, de uitstekende
ontsluiting door hoofdinfrastructuren (weg, spoor, water), de aanwezigheid van
belangrijke economische activiteiten, het hoogwaardige voorzieningenapparaat en het
optimale verzorgingsniveau maken dat de grootstedelijke gebieden in kwantitatief en
kwalitatief opzicht uitzonderlijke potenties hebben om een belangrijk aandeel van de
groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor
economische activiteiten op te vangen.

2.2.2 Masterplan 2020

In september 2010 keurde de Vlaamse regering het Masterplan 2020 goed. Het plan heeft
volgende doelstellingen: het garanderen van de bereikbaarheid van stad en haven, het
verhogen van de verkeersveiligheid en het herstellen van de leefbaarheid.
Het Masterplan 2020 bevat een aantal infrastructuurprojecten in de onmiddellijke
omgeving van het plangebied:

§ De Oosterweelverbinding, waarmee de sluiting van de ring rond Antwerpen wordt
gerealiseerd.

§ Brabo 2, met onder andere de tramdoortrekking tot de site Havana

§ Doorvaarthoogte en –breedte van het Albertkanaal verruimen

2.2.3 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen werd in januari 2001 definitief
vastgesteld.

In het structuurplan worden 4 grote hoofdruimten aangeduid binnen de provincie
waarvan de ‘Antwerpse fragmenten’ van toepassing is voor het RUP. Karakteristiek voor
de hoofdruimte is de sterke verwevenheid van functies en activiteiten. Aan deze
hoofdruimte wordt een beleid gekoppeld van omgaan met fragmentatie: de verdergaande
fragmentatie van de provincie Antwerpen wordt binnen de grenzen van de ‘Antwerpse
fragmenten’ gehouden. De kwaliteit van de woonomgevingen moet worden verhoogd,
met nieuwe nederzettings- en woontypologieën, nabijheid van voorzieningen, goede
verplaatsingsmogelijkheden en groenstructuren.

De hoofdruimte Antwerpse fragmenten is verder uitgewerkt in deelruimten, waaronder
Grootstedelijk Antwerpen. Deze deelruimte behoudt een centrale rol en biedt ruimte aan
de meest hoogwaardige functies. Dat geldt voor wonen, bedrijvigheid, dienstverlening,
grootschalige voorzieningen, (bv cultuur, gezondheidszorg, recreatie,..), distributie of
verkeer. Een dergelijke concentratie van functies mag niet worden verzwakt door nieuwe
polen van dit niveau te creëren.

2.2.4 Streefbeeldstudie Groenendaallaan

In mei 2008 werd het ontwerp Streefbeeld voor de Groenendaallaan – N129 voorgelegd
aan de Provinciale Auditcommissie en conform verklaard.
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Het ruimtelijk en verkeerskundig functioneren van de Groenendaallaan zal in de nabije
toekomst sterk wijzigen door een reeks geplande projecten: Brabo 2, het
aansluitingscomplex Groenendaallaan en Schijnpoort bij de realisatie van de
Oosterweelverbinding, de afbraak van de IJzerlaanbrug voor gemotoriseerd verkeer en
heraanleg voor langzaam verkeer en heraanleg van de Theunisbrug. Een groot aantal
kruispunten op dit wegsegment dienen heringericht te worden in het kader van
bovenstaande projecten.

De opmaak van de streefbeeldstudie gebeurde in een periode waarin nog uitgegaan werd
van de Lange Wapperviaduct en is dan ook in dit kader te interpreteren.

Vrachtverkeer vs. stedelijk verkeer omgeving metropolis

De verbinding tussen de Straatsburgbrug en het kruispunt Noorderlaan moet voldoende
vlot gemaakt worden voor het stedelijke verkeer van en naar Eilandje en Scheldekaaien.
Het vrachtverkeer wordt dan weer maximaal gestimuleerd richting Oosterweelknoop en
ASC Ekeren. De verbinding voor vrachtverkeer tussen de haven en het ASC
Groenendaallaan wordt niet verhinderd, maar bedoeling is wel dat door de vernieuwde
ruimtelijke organisatie van het kruispunt Vosseschijnstraat, het vrachtverkeer van en naar
de Vosseschijnstraat gemakkelijker geleid wordt richting Straatsburgbrug. Ook het
vrachtverkeer van en naar de Vaartkaai zou bij voorkeur geleid moeten worden richting
Vosseschijnstraat en Straatsburgbrug, eerder dan richting Groenendaallaan.

Figuur 2-3: Streefbeeld Groenendaallaan, gewenste routering vracht- en autoverkeer

Noot: Deze figuur is niet volledig actueel, omwille van voortschrijdend studies en ontwikkelingen, maar schetst

het principe uit het Streefbeeld Groenendaallaan

2.2.5 Kaderplan Albertkanaal

Het ‘Kaderplan: herwaardering van het gebied rond het Albertkanaal te Deurne, Merksem,
Schoten  en  Wijnegem’  wordt  opgemaakt  door  ontwerpbureau  STRAMIEN  cvba  met  in
onderaanneming Vectris cvba en Royal HaskoningDHV in opdracht van de provincie
Antwerpen. Dit plan vormt een kader voor lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke
ingrepen in het gehele gebied.

Het uitgestrekte gebied aan beide zijden van het Albertkanaal vraagt ten volle om de
ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid. Anderzijds is de verweving met het
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stedelijk woonweefsel en de stedelijke en regionale ontsluitingsstructuur over de weg zo
intens, dat een Kaderplan de fundamentele principes en keuzes moet aangeven om zinvol
een actieprogramma uit te werken. Specifieke aspecten zijn de noodzaak tot
kanaalverbreding, de heraanleg van de bruggen, herwaardering van stadswijken, een
hernieuwing van de afwaterings- en rioolinfrastructuur rondom het riviertje Schijn dat
vrijwel geheel ingebuisd werd.

Het kaderplan ‘Albertkanaal: Antwerpen – Schoten – Wijnegem’ bestaat uit een visie en
een actieplan. Het kaderplan voorziet een gewenste ruimtelijke structuur voor de
toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein langs het Albertkanaal en haar directe
omgeving. Het formuleert concrete voorstellen en afspraken die zijn vastgelegd in een
actieplan. Het vormt een kader voor de verdere besluitvorming en zoekt vanuit een
gebiedsgerichte aanpak naar afstemming tussen de andere projecten en formuleert
hiervoor aandachtspunten.

Het actieplan heeft twee doelstellingen:

§ Streven naar afstemming van de lopende en de geplande projecten die een impact
hebben op het gebied van het kaderplan.

§ Realisatie van de visie op het terrein via thematische acties en specifieke acties per
zone.

De verschillende infrastructuurwerken aan het Albertkanaal:

§ Versterking van de kades en oevers langs het Albertkanaal;

§ Verbreding van het Albertkanaal;

§ Verhoging van de bruggen over het Albertkanaal;

Nv De Scheepvaart is als infrastructuurbeheerder van het Albertkanaal de trekker van dit
verhaal.

2.2.6 Strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen s-RSA

Het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen, het s-RSA, werd definitief
goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 22 december 2006.

2.2.6.1 Richtinggevende bepalingen uit het generiek beleid

In  het  richtinggevend  deel  van  het  s-RSA  is  de  opmaak  van  een  gemeentelijk  RUP
Contactzone Noorderlaan opgenomen. Voorgesteld wordt om het zuidelijk deel van het
gebied tussen Noorderlaan en Vosseschijnstraat te voorzien voor de optimalisatie van de
grootschalige detailhandel en grootstedelijke voorzieningen en het noordelijk deel (tot
aan Masurebrug) te behouden voor KMO en havengerelateerde functies. De nieuwe
activiteiten mogen geen negatieve gevolgen hebben op de vestigingsregels van
havenactiviteiten in het aanpalende havengebied. Aan de oostelijke zijde van de
Noorderlaan (Luchtbal) zal het gebied ontwikkeld worden als een (woon)gebied onder
breed management (Dorpen en Metropool).



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 26

DE HAVENSTAD

De haven is en blijft in de eerste plaats een belangrijke wereldhaven. Aan de selectieve en
multimodale bereikbaarheid en de logistieke organisatie moet groot belang gehecht
worden.
Maar ook de ruimtelijke interacties tussen stad en haven, de mogelijkheden om de stad
en polders goed te laten aansluiten aan de haven, en omgekeerd: de afwerking van de
haven in de richting van de stad, moeten uitgewerkt worden.
De Noorderlaan en omgeving is een locatie voor grootschalige stedelijke functies en
voorzieningen. Ze verzorgt tevens de verbindingsfunctie tussen Luchtbal, Rozemaai en
Ekeren met de stad en heeft voor deze gebieden dus ook een lokaal ondersteunende
betekenis. Aandacht moet gaan naar de inrichting van het publiek domein.

DE POREUZE STAD: in gebruik nemen van ‘holtes’ in de straatwand

Het doel is het in gebruik nemen van leegstaande gebouwen of onbebouwde percelen
voor residentiële of economische activiteiten, eventueel gekoppeld aan de vernieuwing
van het materiele weefsel en de open ruimte. Hierbij moet ook infrastructuur voor het
sociale leven en het verenigingsleven gecreëerd worden. Het behoud van een zekere mix
op sociaal en functioneel vlak moet verder gedifferentieerd worden op buurtniveau (hoge
verweving, lage verweving, geen verweving).

2.2.6.2 Richtinggevende bepalingen uit het actief beleid

HARDE  RUGGENGRAAT:  Noorderlaan  als  contactruimte,  deel  van  de  harde
ruggengraat

De Noorderlaan is het noordelijke uiteinde van de harde ruggengraat en vormt, zoals
voorgesteld in het beeld van de Havenstad, een verbinding tussen haven en stad.
Het s-RSA selecteerde de ruime omgeving van het plangebied als de contact-ruimte
Noorderlaan, een gebied op de overgang tussen stad en haven met zowel (groot)stedelijke
functies als bedrijvigheid. De contactzone Noorderlaan is afgebakend tussen de
Vosseschijnstraat, de Masurebrug-Havanastraat, de Noorderlaan en het Straatsburgdok.
De doelstellingen voor de Noorderlaan zijn:

§ Meer grootschalige activiteiten in de contactzone (tussen Noorderlaan en
Vosseschijnstraat): kantoren, winkels en stedelijke voorzieningen in het zuidelijk deel;
KMO en havengerelateerde functies in het noordelijk deel.

§ Een evenwicht brengen in woonfuncties: verdichten met andere types woningen dan
de bestaande, om een mix van sociale, leeftijds- en inkomensgroepen te realiseren.

§ De  indeling  van  de  publieke  ruimte  langs  beide  zijden  van  de  Noorderlaan  te
verbeteren en een visuele verbinding van het gebied met het water tot stand te
brengen via publieke ruimtes;

§ Doorgaand verkeer naar en van de haven te scheiden van doorgaand verkeer van en
naar de stedelijke activiteiten;

§ Reorganisatie van de potentiële multimodale knoop, gekoppeld aan vernieuwing van
het busdepot en kantoorontwikkelingen, en waarbij een coherente oplossing moet
worden gevonden voor de verknoping van de trams Noorderlaan en Groenendaallaan,
de buslijnen en het Luchtbalstation.

De Noorderlaan kan evolueren naar een as met omvangrijke hoogbouw, winkelcentra,
andere grootstedelijke functies en/of activiteiten en KMO en haven gerelateerde functies
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(in het noordelijk deel). Zo kan er een meer uitgebalanceerde structuur tot stand gebracht
worden met betrekking tot hoogdynamische, verkeersaantrekkende stedelijke functies.

Figuur 2-4: Harde ruggengraat met Noorderlaan als strategisch project (s-RSA)

Strategisch project: Noorderlaan als territoriale boulevard

De selectie van de Noorderlaan als territoriale boulevard met tramverbinding houdt een
herinrichting in naar de status als boulevard. De tramlijn, komende van de Leien en Spoor
Noord, zal toegang moeten verschaffen tot Luchtbalstation en de residentiele gebieden
en tevens de oversteekbaarheid moeten bevorderen.
De ruimten die rechtstreeks verbonden zijn met de openbare weg vormen een belangrijke
schakel om een algemene verbetering van de kwaliteit van het publieke domein te
bewerkstelligen.
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Figuur 2-5: Noorderlaan als territoriale boulevard (s-RSA)

Strategisch project: Luchtbalstation

De bouw van een nieuw station zal leiden tot een grondige herinrichting van de publieke
ruimte rondom. Het verbeteren van de kwaliteit van het publiek domein moet een
positieve uitwerking hebben op het versterken van de relatie met Merksem enerzijds en
met het water anderzijds.
De omgeving van de Groenendaallaan en de Noorderlaan kan beschouwd worden als een
potentiële multimodale knoop van een complex systeem van openbaar vervoer, waarbij
een  coherente  oplossing  moet  worden  gevonden  voor  de  verknoping  van  de  trams
Noorderlaan en Groenendaallaan, de buslijnen en het Luchtbalstation.

ZACHTE RUGGENGRAAT: Noorderpark

De strategische ruimte ‘Zachte Ruggengraat’ heeft als voornaamste doelstelling het
creëren van een krachtig samenhangend ecologisch systeem en is samengesteld uit vijf
grote stedelijke parken. Het plangebied wordt begrensd door het Noorderpark, een van
de vijf stedelijke parken.

Het Noorderpark moet de ontwikkeling garanderen van de verbindende parkstructuur in
het noordelijk deel van de stad en moet het bebouwde perifere landschap in
Brasschaat/Schoten verbinden met de Schelde en het centrum. Een andere doelstelling is
de ontwikkeling van de ecologische waarden van de gebieden langs de Laarse en Donkse
beek enerzijds, en het voorzien van voldoende recreatieve en sportfaciliteiten voor
Luchtbal, Merksem en Ekeren anderzijds.
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Figuur 2-6: Zachte ruggengraat / Programma Noorderpark

LAGER NETWERK EN STEDELIJKE CENTRA

Binnen het programma van de stedelijke buurtcentra geldt dat moet gewerkt worden aan
de opbouw van het dwarsprofiel van de Noorderlaan om de wijk Luchtbal te verbinden
met het gebied aan de overzijde.

De oost-westelijke relatie, die een betere binding beoogt met de haven, kan verbeterd
worden door het verbinden van beide zijden en het heraanleggen van de open ruimten
rondom de handelszaken.

Figuur 2-7: Onderzoeksbijlage s-RSA



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 30

2.2.7 Masterplan Luchtbal

Het masterplan Luchtbal, dat werd goedgekeurd in november 2009, had als ambitie om
Luchtbal te vermengen door de sociale woonwijk te verdichten met sociale en private
koopwoningen.

Het programma van het Masterplan omvatte vier ontwikkelingslocaties met als
hoofdfunctie wonen en nevenfuncties handel, kantoren, kantoorachtige en publieke
functies. Wonen was destijds het prioritair programma.

In functie van de haalbaarheid van deze strategie, werd in 2011 een markbevraging
uitgevoerd. Deze bevraging toonde aan dat de private woningmarkt niet geïnteresseerd
was in een grootschalige private woonontwikkeling in de wijk Luchtbal.

De focus van het masterplan werd daarom bijgesteld in de nota 'Luchtbal vaart' waarvan
het college in juli 2012 kennis nam. Uit een behoeftepeiling in de wijk Luchtbal bleek dat
een beter vrijetijdsaanbod en uitgebouwd winkelapparaat veel belangrijker zijn voor de
bewoners dan nieuwe, private woningen. Vandaar dat de focus verschoof van wonen naar
handel en vrijetijd.

Op 15 november 2013 besloot het college de herontwikkeling van de site van de stedelijke
sporthal aan de Noorderlaan te onderzoeken. Het ontwikkelingsvoorstel is een combinatie
van een topsportcomplex, winkels, woningen en eventuele andere nevenfuncties zoals
een warmtecentrale.
Op 8 juli 2016 neemt het college kennis van de waardebepaling van diezelfde site (op
basis van een projectvoorstel zonder sportinfrastructuur) en neemt het college kennis
van de raming voor het herlocaliseren van de sportinfrastructuur. Het college keurde
bovendien de valorisatie van de grond goed op voorwaarde dat de inkomsten worden
gebruikt voor de herlocalisatie van de sportinfrastructuur, op site Luchtbal of de directe
omgeving.

Figuur 2-8: overallbeeld Luchtbal in de context, uit de nota 'Luchtbal vaart'; Omgeving
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2.2.8 RUP Havanastraat

De ambitie van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) voor de
Havanastraat als strategisch gebied en als poort tot de metropool werd uitgedrukt in het
masterplan Havanastraat en wordt middels het RUP Havanastraat verder vertaald naar
stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan.

Het voorontwerp-RUP Havanastraat dat in maart 2016 door de gemeenteraad werd
goedgekeurd legt een nieuw juridisch kader vast dat het mogelijk maakt om binnen het
plangebied enkele bovenlokale programma’s te ontwikkelen. Er worden 5
ontwikkelingsvelden afgebakend voor volgend nieuw programma:

§ de bouw van een P+R ter hoogte van de tramkeerlus van de Noorderlijn;

§ de bouw van één grootschalige detailhandel

§ de historisch waardevolle S.B. Housmanskazerne die behouden blijft;

§ een bouwveld voor het aanwezige en te verplaatsen containerpark;

§ een bouwveld voor een maatschappelijke voorziening of voor sport of recreatie.

De ontwikkelingsvelden zijn compact uitgezet aan de zijde van de Noorderlaan om de
oostelijke zijde van het plangebied te vrijwaren als een in hoofdzaak open groene ruimte
die recreatief kan worden ingezet. De P+R is zo dicht mogelijk bij het openbaar
vervoersknooppunt gelegen om het comfort van de reizigers te verzekeren. De
parkeerbehoefte voor de grootschalige detailhandel en voor de P+R kan gekoppeld
worden in één groot parkeergebouw. Het plangebied dat tot nu toe uit een voornamelijk
afgebakend terrein bestaat, zal dankzij de aanleg van nieuwe wegenis en een aantal
nieuwe publieke assen en plaatsen een publiek en stedelijk karakter krijgen. De site wordt
middels de voorschriften en het nieuwe grafisch plan een aantrekkelijk stedelijke deel van
de harde ruggengraat.

Figuur 2-9: grafisch plan ontwerp RUP Havanastraat
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Figuur 2-10: voorontwerp P+R gebouw Luchtbal op de Havana-site; HUB

Voor dit RUP werd een proces- en richtnota opgemaakt. Deze nota werd in zitting van 19
december 2014 door het college goedgekeurd. Op 2 februari 2016 keurde de dienst MER
ook het plan-MER RUP Havanastraat goed. Het voorontwerp van het RUP werd in februari
2016 door het college goedgekeurd en het openbaar onderzoek loopt van 11 april 2016
tot en met 9 juni 2016.
Het RUP werd bij zitting van 26 september 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad. Op
28 oktober 2016 is het Goedkeuringsbesluit van de gemeenteraad gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad. Het RUP is in werking getreden op 11 november 2016.
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2.2.9 GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen

Het plangebied overlapt aan westelijke zijde met het gewestelijk
RUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen. In april 2013 stelde
de Vlaamse regering dit GRUP definitief vast.

Het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen geeft uitvoering
aan de gewenste ruimtelijke structuur zoals vastgelegd in het RSV.
De af te bakenen zeehavengebieden, waaronder de zeehaven van
Antwerpen, zijn er exclusief voorbehouden voor
zeehavengebonden industriële, distributie-, opslag-, overslag en
logistieke zeehavenactiviteiten.

Figuur 2-11: GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen t.h.v. het plangebied

2.2.10 Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven

Het 'Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven’ is het eerste gebiedsgericht
programma  dat  per  ministerieel  besluit  op  23  mei  2014  werd  goedgekeurd  door  de
Vlaamse minister van Leefmilieu.

Het 'Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven’ wil een duurzaam antwoord
bieden op de vraag hoe drukke economische activiteiten in het havengebied kunnen
samengaan met het beschermen van bedreigde soorten. Het is een bundeling van acties
voor de ontwikkeling en de instandhouding van paraplusoorten en hun meelifters.

Het plangebied overlapt met het havengebied ter hoogte van de Vosseschijnstraat (zie
voorgaande paragraaf).

Figuur 2-12: Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven
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2.2.11 HoogBouwNota Antwerpen

In september 2013 keurde het college van burgemeester en schepenen de HoogBouwNota
(HBN) goed.

De hoogbouwnota is een sturend en controlerend instrument voor kwaliteitsvolle
hoogbouw op verschillende schaalniveaus, ongeacht de locatie. Gezien dit ambitieniveau
wil de stad kwaliteit garanderen door de opname van criteria in de vorm van een checklist
en het voeren van een traject in dialoog. De checklist is opgebouwd in hoofdthema’s,
waarbinnen kwaliteitseisen, richtlijnen en aandachtspunten worden aangereikt voor de
stedenbouwkundige inplanting en de architecturale uitwerking van hoogbouwprojecten.
Hierdoor wordt er in eerste instantie de locatiegeschiktheid ten gronde nagegaan en
vervolgens de architecturale geschiktheid.

Alle initiatieven worden onderworpen aan een grondige motivatie en zij zullen, net zoals
projecten op de meer voor de hand liggende locaties, moeten voldoen aan een uitgebreide
set van criteria.

2.2.12 Bestuursakkoord 2013 – 2018

Het  bestuursakkoord  van  de  stad  Antwerpen  2013  –  2018  bevat  volgende  relevante
passage voor het plangebied:

§ Op de best geschikte locaties wenst de stad ruimte te creëren voor grootschalige
distributie en bovenlokale handel. Op de Boomsesteenweg, Bredabaan en aan de
Noorderlaan wenst de stad hiervoor bijkomende ruimte te maken in de zones voorzien
in het strategisch-Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. De bestaande situatie kan
worden geregulariseerd en nieuwe ontwikkelingen kunnen worden toegestaan, op
voorwaarde dat ze het interne stedelijk commerciële weefsel niet beconcurreren.

2.2.13 Beleidsnota detailhandel

In 2013 is door de stad een Beleidsnota Detailhandel opgesteld.

Als  stad  Antwerpen  kijkt  naar  waar  er  nog  ruimte  is  voor  groei  van  detailhandel  (m²
winkelruimte), dan kijkt me vaak naar baanwinkelgebieden (zoals de Boomsesteenweg,
Bredabaan (baanwinkelgedeelte) en de Noorderlaan).  Belangrijke aandachtspunten voor
die locaties zijn of er ruimte is voor grootschalige detailhandelszaken die in de kernstad
niet thuishoort (schaal, type goederen, mogelijke verkeersoverlast) en of het aanbod in
de binnenstedelijke kernen niet verstoort.

De Noorderlaan wordt gezien als perifere locatie (buiten woongebied) voor grootschalige
detailhandel (>1000 m² netto of >1500 m² bruto). Voor de vestiging van grootschalige
detailhandel op dergelijke locaties worden in de nota de volgende voorwaarden
geformuleerd:

§ De locatie heeft als ruimtelijke bestemming 'detailhandel' of het is vanuit ruimtelijk
oogpunt wenselijk dat ze deze bestemming krijgt via een ruimtelijk uitvoeringsplan
(of stedenbouwkundige verordening)

§ De functie is moeilijk verweefbaar met bestaande winkelkernen omwille van de schaal:
Het moet detailhandel zijn die omwille van de schaal moeilijk te verweven is met de
bestaande winkelgebieden.  Handelszaken kleiner dan 1500 m² brutovloeroppervlakte
zijn niet gewenst op perifere locaties (buiten woongebied).
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§ De functie is moeilijk verweefbaar met bestaande winkelkernen omwille van de
mogelijke verkeersoverlast. Het moet detailhandel zijn die omwille van de benodigde
parkeerplaatsen en verkeersaantrekking enkel langs grote, perifere invalswegen
voorzien kan worden. In elk geval is het uitgangspunt dat alle verkeer (laad- en
loszones, parkeerplaatsen, fietsenstallingen en bijhorende circulatie) op eigen terrein
moet georganiseerd worden en dat de verschillende stromen elkaar niet of zo weinig
mogelijk kruisen of dezelfde infrastructuur gebruiken (winkelend publiek,
vrachtverkeer, auto's, fietsen,…)

§ De functie is moeilijk verweefbaar met bestaande winkelkernen omwille van het type
goederen (volumineuze goederen).

§ De vestiging werkt geen verlinting in de hand.

Voor de 3 grote aandachtsgebieden voor grootschalige detailhandel is de opmaak van een
(nieuw) RUP op korte of middellange termijn een belangrijk instrument. Ook binnen het
RUP  Contactzone  Noorderlaan,  waar  het  s-RSA  ook  uitspraken  over  doet,  is  het
aangewezen de haalbaarheid van bijkomende grootschalige detailhandel te onderzoeken,
vooral het zuidelijk deel van de as en vooral in de omgeving van Metropolis-Decathlon-
Brico Plan-It. Op een groot aantal percelen aan de Noorderlaan tussen de
Groenendaallaan en de Havanastraat is op dit moment interesse van marktpartijen om
gebouwen te bouwen of te herontwikkelen. Zonder de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan en een uitgebreid mobiliteitsonderzoek, is het vergunnen van zuivere
handel hier niet mogelijk.

2.2.14 Beleidsnota kantoren

De inventarisatie van de kantorenstock in Antwerpen heeft geleid tot de verdeling van
Antwerpen in primaire en secundaire kantoordistricten. In de primaire kantoordistricten
vindt men het grootste deel van de kantorenstock terug. De primaire districten zijn district
Antwerpen, gevolgd door het district Berchem en de Haven (Noorderlaan).  De secundaire
kantoordistricten hebben een aanzienlijk kleiner aandeel in de totale kantooroppervlakte.
De kantoorlocaties van de haven situeren zich langs de Noorderlaan.

Het zuidelijk deel van de Noorderlaan omvat het bedrijventerrein Noorderlaan-
Groenendaallaan. Het midden van dit terrein (tussen de Michiganstraat en de
Groenendaallaan) heeft gewestplanbestemming “industrie”. De delen ten noorden van de
Michiganstraat en ten zuiden van de Groenendaallaan hebben gewestplanbestemming
“ambachtelijke bedrijven en KMO's”. Voor het deel ten zuiden van de Groenendaallaan
geldt BPA nr.46 Groenendaallaan – Noorderlaan – Straatsburgdok met bestemming “zone
voor ambachtelijke bedrijven”, gericht op niet-vervuilende industriële of ambachtelijke
bedrijven, kleine opslagplaatsen, complementaire dienstverlenende bedrijven,
huisvesting voor bewakingspersoneel. Daarnaast werd in het strategisch Ruimtelijk
Structuurplan Antwerpen (2006) bepaald dat het zuidelijk deel van de Noorderlaan wordt
“voorzien voor de optimalisatie van grootschalige detailhandel en grootstedelijke
voorzieningen”. Voor het zuidelijk gedeelte van de Noorderlaan stelt de beleidsnota dat
de transformatie van de leegstaande kantoren naar andere functies dient onderzocht te
worden.

2.2.15 Beleidsnota logistiek en industrie

Uit een analyse van de stad blijkt dat 49,53 ha, of 7% van de totale perceeloppervlakte,
een zonevreemde functie heeft als hoofdfunctie. De volgende terreinen springen eruit wat
betreft zonevreemdheid: Bredabaan – Kleine Bareel, Noorderlaan – Groenendaallaan,
Neerland – Atomiumlaan en Terbekehofdreef.
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Het gebied Noorderlaan-Groenendaallaan is een van de gebieden.

Het bedrijventerrein Noorderlaan – Groenendaallaan wordt begrensd door de
afbakeningslijn van de Haven (grotendeels samenvallend met de spoorlijn langs de
Vosseschijnstraat) in het westen, de Korte Wielenstraat in het noorden, de Noorderlaan
in het oosten en het Straatsburgdok in het zuiden. Het midden van het terrein (tussen de
Michiganstraat en de Groenendaallaan) heeft gewestplanbestemming “industrie”. De
delen ten noorden van de Michiganstraat en ten zuiden van de Groenendaallaan hebben
gewestplanbestemming “ambachtelijke bedrijven en KMO's”. Binnen dit zuidelijk deel
geldt BPA nr.46 Groenendaallaan – Noorderlaan –Straatsburgdok met bestemming “zone
voor ambachtelijke bedrijven”, gericht op niet-vervuilende industriële of ambachtelijke
bedrijven, kleine opslagplaatsen, complementaire dienstverlenende bedrijven,
huisvesting voor bewakingspersoneel. Het bedrijventerrein omvat  grootschalige
kleinhandel, enkele bedrijven, de voormalige Opel-gebouwen, de nieuwe
brandweerkazerne, de stelplaats van De Lijn, het bioscoopcomplex Kinepolis, en andere.
Een significant aandeel, ongeveer 35%, van de perceeloppervlakte wordt dus ingenomen
door zonevreemde functies. Het gaat om 12,92 ha.

Uit de beleidsnota kantoren blijkt dat op sommige locaties in de stad kantoren langdurig
leeg staan. Voor deze kantoren wordt aangegeven dat transformatie naar een andere
functie  dient  overwogen  te  worden.  Zo  ook  voor  het  zuidelijk  deel  van  Noorderlaan.
Aangezien deze leegstaande kantoren zich op ruimte voorzien voor industrie en logistiek
bevinden, dient transformatie naar industrie/logistiek onderzocht te worden.

2.2.16 Innovatieve stadshaven als hypothese voor Eilandje fase 2

Op 2 december 2016 keurde het college het toekomstscenario 'Innovatieve Stadshaven'
voor  Eilandje  Fase  2  goed  (jaarnummer  9962).  AG  Vespa  kreeg  hierin  opdracht  om  de
onderhandeling met het Havenbedrijf over de gefaseerde overdracht van het grondgebied
met bijbehorende concessies op te starten, zodat er een actieve grondregie kan worden
opgezet om de gewenste profilering van het gebied te kunnen realiseren.

De herontwikkeling van het Eilandje gaat uit van de transformatie  van een voormalig
havengebied naar een nieuw stedelijk gemengd gebied.  Deze herontwikkeling zal in twee
fasen verlopen, met focus op twee deelgebieden :

§ Eilandje fase 1 : de omgeving van het Willem- en het Bonapartedok, de
Montevideowijk,  de Cadixwijk en het Droogdokkeneiland.

§ Eilandje fase 2: het Kempeneiland, de omgeving langs de Noorderlaan-Asiadok en het
Mexico-eiland.

Deze gefaseerde aanpak  op maat van de bestaande marktdynamiek laat toe dat :

§ de binnenstad geleidelijk aan het deelgebied Eilandje fase 1 inneemt;

§ de huidige aanwezige economische bedrijvigheid in het deelgebied Eilandje fase 2 kan
behouden worden in afwachting van de toekomstige ontwikkeling van Eilandje fase 2,
zolang het de toekomstmogelijkheden van een herontwikkeling niet hypothekeert.

De herontwikkeling van Eilandje Fase 1 is bijgevolg maatgevend voor de bestaande
concessies en gebruiken in Eilandje Fase 2.
Aangezien Eilandje fase 1 nog een potentieel heeft van circa 200.000 m² te ontwikkelen
vloeroppervlakte, wordt voorgesteld om de huidige ontwikkelingsstrategie en de daaraan
gekoppelde uiterste concessietermijnen voor de drie deeleilanden van Eilandje fase 2
algemeen te evalueren en te herzien.
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AG VESPA organiseerde  twee denkdagen op 14 en 23 juni 2016 en nodigde hierbij
verschillende stadsdiensten, kabinetten, interne en externe partners uit.  Doel was om
een visie en uitgangspunten te formuleren over de toekomstige positionering en de
bestemming van Eilandje fase 2.
Vertrekkende vanuit een gebiedsanalyse werden een aantal ruimtelijke en
programmatorische toekomstscenario’s voorgesteld.  Daarnaast werden de verschillende
sturende mechanismen, structuren alsook lopende (bovenlokale) projecten en processen
in de omgeving in beschouwing genomen. Op basis hiervan werd een werkhypothese
geformuleerd voor een ontwikkelingsstrategie voor Eilandje fase 2.

“Innovatieve Stadshaven” als hypothese
 “Innovatieve Stadshaven” wordt als werktitel en hypothese naar voor geschoven als
meest valabele scenario voor de toekomst van Fase 2 van het Eilandje.  Het concept van
de 'Innovatieve Stadshaven' is gestoeld op vijf uitgangspunten :

1. Verknopen van Stad en Haven
Eilandje fase 2 wordt een innoverende stadshaven waar de stad en haar economische
activiteiten kunnen aansluiten op internationale en regionale waternetwerken van
economisch belang.

2. Voeren van een gericht locatiebeleid
Eilandje fase 2 neemt  een prominente positie in als economisch relevant gebied tussen
zeehaven en achterhaven (Economisch netwerk Albertkanaal).

3. Toekomstgericht plannen
Eilandje fase 2 staat voor  een toekomstgericht klimaatresistente ontwikkeling die zich
inschrijft en inspeelt op bovenlokale planprocessen zoals  de haalbaarheidsstudie Schijn-
Schelde-verbinding. Tevens dient onderzocht te worden hoe de kernstad kan verbonden
worden via de groene ruimte van de Singel van Zuid tot Noord over het Eilandje tot aan
de Schelde.

4. Voeren van een actieve grondregie
Voor het Eilandje fase 2 als innoverende stadshaven worden een (pro)actieve grondregie
en -beleid gevoerd door :

5. Opmaken van een masterplan en uitwerken van een pilootproject
Voor Eilandje fase 2 wordt een meerledige studieopdracht uitgeschreven om het idee van
de innoverende stadshaven te concretiseren en te vertalen in een masterplan met
volgende componenten:

§ Een  totaalvisie ‘innovatieve stadshaven’ dat door ruimtelijk en economisch
onderzoek verder uitgewerkt en concreter wordt gemaakt. Er worden kernwaarden en
indicatoren bepaald op basis waarvan de toekomstige vestigingen kunnen getoetst
worden. Deze visie moet op basis van een marktonderzoek de nodige realiteitszin
krijgen.

§ De ruimtelijk structuur voor elk van de deeleilanden wordt uitgetekend met een
duidelijke zonering en ontsluitingsstructuur .

§ Het Kempeneiland als pilootproject, waar de langslopende concessie de grootste
beperking oplegt ( slechts tot 31 december 2024). Dit is het eiland dat bij uitstek het
meest onder invloed staat van de stedelijke ontwikkeling in het zuiden (ZNA, tram en
nieuwe ontsluiting) en in het westen (jachthaven Kempische Dok en Cadix).

§ Bijzondere havengebonden gebouwen en infrastructuur kunnen binnen het
concept van innoverende stadshaven verbeeldend werken, en
als hefboomprojecten een nieuwe toekomst mee aankondigen zoals het pomphuis
en het nieuwe havenhuis doen.
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2.2.17 Overige juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

In Bijlage 1 van dit rapport worden aanvullende juridische en beleidsmatige
randvoorwaarden opgelijst met de bespreking van de relevantie. Hierbij wordt
aangegeven of het element juridisch (J), dan wel beleidsmatig (B) is1.
Opmerking

§ Verwijzing naar een decreet of besluit houdt impliciet een verwijzing in naar eventuele
latere wijzigingen hieraan.

§ Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld een
verwijzing in naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten.

1 Opmerking bij de tabel in bijlage:

- Verwijzing naar een decreet of besluit houdt impliciet een verwijzing in naar eventuele latere wijzigingen

hieraan.

- Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld een verwijzing in naar de

onderliggende uitvoeringsbesluiten.
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2.3 Administratieve voorgeschiedenis van het plan

Op  5  mei  2006  keurde  het  college  een  eerste  procesnota  van  het  RUP  ‘Contactzone
Noorderlaan’ goed. Het RUP had als doel de visie op het programma en de ruimtelijke
kwaliteiten van het s-RSA, juridisch – planologisch vast te leggen.

Omwille van de toenmalige onzekerheid over de Oosterweelverbinding is toen geopteerd
om de opmaak van de planMER stil te leggen tot duidelijk werd of rekening gehouden
moest worden met de milieueffecten van deze verbinding.

Na de goedkeuring van de procesnota werden geen verdere stappen in de procedure
ondernomen. De opdracht voor de planMER werd niet afgerond.

Op 14 februari 2014 werd de draad herop gepikt en keurde het college een nieuwe
procesnota van het RUP ‘Contactzone Noorderlaan’ goed.

Het plangebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan volgens de procesnota van 2006
verschilt op volgende punten van het plangebied volgens de procesnota van 2014:

§ het werd begrensd door het Straatsburgdok, de Vosseschijnstraat, de Noorderlaan en
de noordelijke grens van Punt aan De Lijn. De brandweerkazerne en de GM-gebouwen
vielen buiten het plangebied.

§ het omvat de spoorbundel langs de Vosseschijnstraat. Deze behoort nu tot het
plangebied van het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’.

Figuur 2-13: afbakening RUP, versies 2006 en 2014

In de in 2014 goedgekeurde procesnota werd een plangebied afgebakend tussen
Noorderlaan en Vosseschijnstraat en tussen Straatsburgdok en Michiganstraat.
Zodoende blijft een stedelijke fragmenten ten noorden van het centrale plangebied
onbesproken.



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 40

Om het gebied tussen de Michiganstraat en
de Korte Wielenstraat dat onmiskenbaar
deel uitmaakt van de contactzone tussen
stad en Haven niet onbesproken te houden,
werd het plangebied daarna in de Richtnota
uitgebreid tot de zone tussen
Straatsburgdok en de Korte Wielenstraat.
Daar de stad een groene corridor beoogt ter
hoogte van de spoorbundel die de
contactzone in het westen begrenst, werd
het plangebied vervolgens uitgebreid met
de spoorbundel net ten westen ervan. Het
beoogde plangebied betrof zodoende het
gebied tussen de het Straatsburgdok in het
zuiden en de Korte Wielenstraat in het
noorden. In het westen volgt het plangebied
de oostelijke zijde van de Vosseschijnstraat;
in  het  noorden  de  raaklijn  met  het
Havengebied (afbakening GRUP
Zeehavengebied Antwerpen). In het oosten
wordt het plangebied begrensd door de
Noorderlaan.

Figuur 2-14: afbakening RUP volgens de Richtnota, 2016

De richtnota werd in zitting van 27 mei 2016 door het college van burgemeester en
schepenen goedgekeurd.

De in de richtnota goedgekeurde plancontour wordt begin 2018 opnieuw ingeperkt tot
het gebied tussen de Korte Wielenstraat en de Groenendaallaan.
Begin 2016 heerste de overtuiging dat het zuidelijke deelgebied tussen Groenendaallaan
en Straatsburgdok niet onbesproken kon blijven in een algemene visie en een RUP voor
de contactzone tussen stad en haven, tussen Luchtbal en zeehavengebied. Twee jaar later
(het voorontwerp RUP is in opmaak) wordt vastgesteld dat het zuidelijk deelgebied tussen
Groenendaallaan en Straatsburgdok bestaat binnen de logica van een visie voor de
omgeving rondom het Straatsburgdok.
De visievorming in het traject Innovatieve stadshavens, de mogelijke toekomstige rol van
het Straatburgdok binnen een watergebonden stedelijke distributieketen, de
mobiliteitsafwikkeling van Oosterweel en Vaartkaai en de visie voor de
ontwikkelingsgebieden ten oosten (tussen Groenendaallaan en Albertkanaal) en westen
(havengebied) van het deelgebied zijn in grote mate bepalend voor de richting en
ontwikkelingsmogelijkheden van het zuidelijk deelgebied.

Daarom wordt voorgesteld het zuidelijk deelgebied, gesitueerd tussen Groenendaallaan
en Straatsburgdok, uit het RUP Contactzone Noorderlaan te knippen en in volgende fase
een “RUP Straatsburgdok” op te maken. Een RUP dat de visie voor dit hele ruimtelijke
systeem met het dok in het centrum (nu nog volop in wording) kan vertalen in een plan
en voorschriften,
In dit plan-MER Contactzone Noorderlaan werd dit zuidelijk deelgebied tussen
Groenendaallaan en Straatsburgdok nog wel als onderdeel van het plangebied beschouwd
en meegenomen in de milieubeoordeling.
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3 VOORONDERZOEK I.F.V. DE VISIE VOOR HET
PLANGEBIED

3.1 Mobiliteitsonderzoek

Om de wijzigende ruimtelijke invulling langs de Noorderlaan te toetsen met het
mobiliteitsprofiel van de omgeving, werd eind 2013 een opdracht voor een
mobiliteitsonderzoek gegund aan studiebureau Grontmij (momenteel Sweco).

Uit deze studie blijkt dat de Noorderlaan sterk zal wijzigen door de aanleg van de
Noorderlijn. In uitvoering van het Masterplan 2020 wordt er op de Noorderlaan meer
vervoerscapaciteit gecreëerd door de aanleg van een tramlijn en kwalitatieve fietspaden.
Voor  auto’s  wordt  de  doorstroming  verbeterd  door  de  aanleg  van  een  parallelle
ontsluitingsweg voor de grootschalige detailhandel en een optimalisatie van kruispunten
en lichtenregelingen.

3.1.1 Eerste confrontatie in het MOBER

Het verkeersmodel berekende in een eerste confrontatie met een maximale ontwikkeling
echter dat na de realisatie van het Masterplan 2020 het kruispunt Noorderlaan –
Groenendaallaan voor auto’s verzadigd zal blijven door een blijvende groei van het
autoverkeer, de ruimtelijke (ontsluitings)structuur van de stad, de demografische en
economische groei… In het MOBER is hierbij rekening gehouden met volgende
ontwikkelingen of mogelijke ontwikkelingen:

§ een grootschalige detailhandelsvestiging op de site Havana; volgens de krachtlijnen
van het masterplan Havanastraat;

§ een grootschalige detailhandelsvestiging in Noord-Center (het voormalige General
Motors gebouw op de hoek Noorderlaan/Michiganstraat – bruto vloeroppervlakte van
62.025m²);

§ een combinatie van kantoren, grootschalige detailhandel en horeca op de hoek
Groenendaallaan/Noorderlaan (kantoren: 2.090 m², Reca: 1.800 m², retail: 10.565 m²
en hotel : 2.035 m²);

§ een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen van de site SGS lans de Noorderlaan
van 207 naar 358 parkeerplaatsen.

§ een topsporthal op de site Luchtbal; volgens de krachtlijnen van het masterplan
Luchtbal.

Vandaag en in de toekomst zullen de kruispunten aan de Noorderlaan een beperkte
restcapaciteit kennen. Daarom werden er in de mobiliteitsstudie een aantal optimalisaties
voorgesteld aan het autonetwerk om de autodoorstroming in deze omgeving te
verbeteren. Om de verwachte intensiteiten en de capaciteitscontroles te onderzoeken, is
daarbij gewerkt met twee scenario’s.

§ scenario  1:  al  het  verkeer  (verbonden  aan  de  ontwikkelingen)  zal  ontsluiten  via  de
Noorderlaan en de Groenendaallaan;

§ scenario 2: waar mogelijk zullen in- en uitritten aansluiten op de Vosseschijnstraat
voor  de  ontsluiting  van  de  site  Noord-Center.  Op  die  manier  kan  de  drukke
Noorderlaan ontlast worden.

Het mobiliteitsonderzoek stelde als besluit van deze eerste confrontatie met maximale
ontwikkeling het volgende:
“Er kan geconcludeerd worden dat, mits optimalisaties, scenario 2 de beste
verkeersafwikkeling kan garanderen. Hierbij is het belangrijk te melden dat ingrijpende
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infrastructurele wijzigingen ten opzicht van het voorontwerp Brabo II noodzakelijk zijn.
Bovendien blijft het kruispunt Groenendaallaan en Noorderlaan een belangrijke
bottleneck.

De bijkomende ontwikkelingen zullen met andere woorden de verkeersdruk op het
omliggend wegennet sterk verhogen tijdens de spitsuren. Het is bijgevolg wenselijk dat
bijkomende ontwikkelingen op de beschreven sites geen of een beperkte bijkomende
verkeersgeneratie genereren tijdens spitsuren. Ontwikkelingen welke vooral verkeer
aantrekken voor/na de spitsuren of tijdens de weekends zijn meer wenselijk.

Voor elke ontwikkeling is een berekening gemaakt van de parkeerbehoefte (benodigd
aantal parkeerplaatsen). Om de ruimtelijke kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en de
kosten te beperken is het wenselijk dat het aantal bijkomende parkeerplaatsen beperkt
wordt. Dit is mogelijk door bestaande parkeerplaatsen efficiënt in te zetten.”

In het MOBER ging de voorkeur naar het vergroten van de capaciteit door het inschakelen
van de Vosseschijnstraat als parallelle auto ontsluiting van een aantal grootschalige
ontwikkelingen en het inrichten van een beperkt aantal lichtengeregelde kruispunten op
de Vosseschijnstraat. Deze ingrepen verbeteren de doorstroming in het noorden, maar
blijken de doorstroming aan het kruispunt Groenendaallaan en Noorderlaan evenwel niet
op te lossen.

3.1.2 Tweede confrontatie in het MOBER

In een tweede confrontatie in het MOBER zijn de volgende zaken onderzocht:

1. In welke mate moet de omvang van de initieel geplande ontwikkelingen op de
site Noord-Center en Metropolissite dalen om een vlotte doorstroming te
kunnen garanderen.

De studie concludeerde hierbij dat om een vlotte doorstroming te kunnen
garanderen op de Noorderlaan en de rest van het onderliggend wegennet
(rekening houdend met de gestelde randvoorwaarden) op beide sites samen
maximaal een oppervlakte van 20.789 m² aan grootschalige detailhandel kan
ontwikkeld worden.
Bij dit resultaat dient opgemerkt te worden dat er bij de studie op vraag van de
stad abstractie gemaakt werd van het kruispunt Groenendaallaan x
Noorderlaan.

2. Welke type ontwikkelingen kan gepland worden op de site Noord-Center en
Metropolissite zodat een vlotte doorstroming gegarandeerd kan worden op het
onderliggend wegennet?.

De studie stelt dat het niet mogelijk is om over de hele oppervlakte van de site
Noord-Center een KMO zone te voorzien. KMO zones genereren immers veel
verkeer tijdens de spitsuren. Bij een beperkte KMO ontwikkeling van maximaal
25.000 m² kan nog een aanvaardbare verkeersafwikkeling bekomen worden.
Er moet gezocht worden naar ontwikkelingen die minder verkeer genereren
tijdens de spitsuren. Loodsen of een recreatiegebied zijn hier goede
voorbeelden van. Loodsen genereren het minst verkeer (dat zich over de hele
dag verspreid). Recreatiegebieden trekken dan weer meer verkeer aan, maar
dat concentreert zich vooral na de avondspits.

3. Kan een vermindering van het autogebruik een vlotte doorstroming
garanderen?

De studie stelt dat het niet realistisch is om aan te nemen dat de
ontwikkelingen, zoals initieel gepland, met behulp van maatregelen die het



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 43

gebruik van alternatieve modi stimuleren, geen structurele
doorstromingsproblemen zullen veroorzaken op het onderliggende wegennet.
Extra inspanningen om het gebruik van alternatieve modi te promoten zijn met
andere woorden niet voldoende. Een vermindering van de initieel geplande
programma’s of wijzigingen in de aard van de ontwikkelingen blijf dus
noodzakelijk.

Deze mobiliteitsstudie vormt enkel de basis voor het definiëren van een realistisch
programma waarvan vertrokken wordt in dit MER. Het MER zal het mobiliteitsonderzoek
evenwel opnieuw voeren op basis van meer accurate verkeersgegevens (zie discipline
mobiliteit).

3.2 Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek: LaboXX_en
LaboXX_werk

De procesnota voor het verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek werd in april 2013
door het college goedgekeurd. Het verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek is een
onderdeel van de evaluatie van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-
RSA).
In november 2011 bereikte Antwerpen de kaap van 500.000 inwoners – en de groei blijft
versnellen. Volgens de studiedienst van de stad Antwerpen groeit de bevolking van
Antwerpen tegen 2030 tot ongeveer 590.000. De bevolkingssamenstelling verandert
daarbij sterk: het aantal 0-tot-9-jarigen en het aantal 80-plussers kent een enorme stijging
(vergroening en verzilvering). Tegelijkertijd stijgt het aantal 60-tot-79-jarigen trager dan
de bevolkingstoename – dit in tegenstelling tot de Vlaamse trend. De gemiddelde
gezinsgrootte neemt ook opvallend toe in Antwerpen. Deze tendensen brengen
belangrijke  uitdagingen  mee  voor  de  stad.  De  beschikbare  ruimte  is  beperkt  en  de
bebouwde  ruimte  verandert  traag,  maar  de  stad  Antwerpen  wil  toch  snel,  flexibel  en
kwaliteitsvol kunnen inspelen op deze uitdagingen.

De onderzoekshypothesen van het onderzoek zijn:

§ Verdichtingsprojecten moeten hefbomen zijn voor stadsvernieuwing

§ De voorzieningengraad blijft minstens even hoog als vandaag

§ De stad Antwerpen zet volop in op reconversie van het bestaande weefsel

De bevolkingsgroei betekent een behoefte aan bijkomende woningen en voorzieningen,
maar eveneens aan bijkomende werkplekken. In het verleden hebben we gezien dat
stadsvernieuwingsprojecten zich al te vaak richten op de omzetting van voormalige
industriële sites naar hoogwaardige stedelijke woonmilieus met zeer beperkte aandacht
voor de introductie van nieuwe werkgelegenheid, laat staan nieuwe
bedrijvigheidslocaties. De stad wil de toekomstige bevolkingsgroei en de noodzakelijke
werkplaatsen voornamelijk in de 20ste-eeuwse gordel opnemen en ziet dit meteen als een
opportuniteit om de kwaliteiten van dit gebied te versterken. Labo XX_Werk wil
verdichting als stadsvernieuwing samen laten gaan met voldoende ruimte voor
werkgelegenheid. Het vertrekpunt van dit onderzoek is de veronderstelling in het
ruimtelijk discours dat menging van functies nuttig is vanuit overwegingen van duurzame
stedenbouw en ruimtelijke ordening. Menging biedt mogelijkheden om ruimte te
besparen. En wanneer wonen en werken dichter bij elkaar komen te liggen zijn er
mogelijkheden om bijvoorbeeld vervoersstromen te verminderen en warmte en energie
uit te wisselen. Voor werkgelegenheid zijn er twee uitdagingen die in Labo XX_Werk
worden onderzocht: (1) verdichting en vernieuwing van industrieterreinen en (2)
maximale en kwalitatieve verweving van werkplekken in het stedelijk weefsel. Stad
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Antwerpen organiseerde samen met de Vlaamse Overheid een wedstrijd en selecteerde
drie teams om van juni tot december 2015 hun eigen invalshoeken verder uit te werken
en te toetsen aan de hand van vier cases:

Figuur 3-1: case ‘Albertkanaal’ uit het onderzoek van BUUR/wes/Connect|Transform voor Labo XX_werk

Het team BUUR/wes/Connect | Transform geeft aan dat in vele steden de laatste jaren
veel gefocust is op het maken van een ‘vriendelijke stad’: de stad waar enkel gemengde
functies gericht op het wonen een plaats vinden. Oude economische zones worden daarbij
volledig  geconverteerd  in  gemengde  ontwikkelingen,  waar  geen  plaats  meer  is  voor
productieve economie en logistiek. Het externaliseren van economie leidt echter tot meer
mobiliteit van zowel werknemers uit de stad als van de goederen zelf, meer CO2 en
monofunctionaliteit.

Het sfeerbeeld/toekomstbeeld van BUUR voor het Albertkanaal te Deurne is inspirerend
in het licht van het RUP Contactzone Noorderlaan, meer bepaald voor bijvoorbeeld de
zone rond het Straatsburgdok Noordkaai. Slimme logistiek, start-up initiatieven, een
aantrekkelijk publiek domein, kantoorfuncties, bedrijvigheid, horeca en slimme
energiedistributie kunnen van een gebied een duurzaam, aantrekkelijk en bedrijvig
stadsdeel maken. Een toekomstige verdichting met nieuwe economische activiteiten (al
dan niet in combinatie met wonen) kan mits een gedegen ruimtelijk beleid een stap
voorwaarts betekenen in de vernetting tot volwaardig gemengd stadsweefsel.
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4 HET PLAN

4.1 Aanleiding en verantwoording

De ruimtelijke invulling van de contactzone is sinds begin jaren ’90 geëvolueerd van een
industriële omgeving naar een omgeving waarvan het industriële karakter sterk is
afgebouwd.
Ten zuiden van de Michiganstraat is een gebied ontstaan met handelsactiviteiten gericht
op leisure en recreatie, een doe-het-zelfzaak, een stelplaats van De Lijn en een
brandweerkazerne.
Ook het gebied ten noorden van de Michiganstraat is geëvolueerd naar een gemengde
zone waarin de grens tussen ambachtelijk bedrijf, kantoor, showroom, dienstverlening en
handelszaak moeilijk vast te leggen is.
De contactzone Noorderlaan transformeert zowel op vlak van ruimtelijke invulling als op
vlak van mobiliteitsafwikkeling. Het s-RSA erkent deze transformatie en benoemt de
omgeving als de ‘contactzone Noorderlaan’. De Noorderlaan is als territoriale boulevard
geselecteerd (zie ook § 2.2.6).
De dynamiek die het gebied de afgelopen decennia typeerde, blijft ook nu aanwezig.
Voor het GM2-complex, of de site Noord-Center, werd de afgelopen jaren door
verschillende partijen gepolst naar de mogelijkheden om een andere invulling dan
industrie te ontwikkelen.
De parkeervlakte op noordwestelijke hoek Groenendaallaan-Noorderlaan heeft ook
potenties voor een nieuwe ontwikkeling, zeker gezien de P+R-functie door het RUP
Havanastraat meer noordelijk naar de Havanasite verplaatst wordt.
Ook vanuit de aanwezige of geïnteresseerde bedrijven werd eerder al gepolst naar de
mogelijkheden van uitbreiding, wijziging van de handelsoppervlakte of heroriëntering van
de activiteiten.

De wijzigingen in de ruimtelijke invulling en de aanduiding als contactzone zijn indicaties
dat de geldende gewestplanbestemmingen van ‘industriegebied’ en gebied voor
‘ambachtelijke bedrijven en KMO’ aan een evaluatie toe zijn.

De mobiliteitsafwikkeling is eveneens aan veranderingen onderhevig.
Het  project  Brabo  2  waarvoor  de  werken  op  het  terrein  momenteel  aan  de  gang  zijn,
voorziet een gewijzigd profiel voor de Noorderlaan met een tramverbinding tot aan de
Havanasite. Het gewijzigd mobiliteitsprofiel van de Noorderlaan heeft onmiddellijke
gevolgen voor de bereikbaarheid en/of toegankelijkheid van de aangrenzende functies.
Om de wijzigende ruimtelijke invulling langs de Noorderlaan te toetsen aan het
mobiliteitsprofiel van de omgeving werd in 2013 een mobiliteitsstudie uitgevoerd. Hieruit
bleek dat de kruispunten aan de Noorderlaan vandaag en in de toekomst een beperkte
restcapaciteit kennen. In de mobiliteitsstudie werd gekozen om de capaciteit te vergroten
door het inschakelen van de Vosseschijnstraat als parallelle auto ontsluiting van een
aantal grootschalige ontwikkelingen en het inrichten van een beperkt aantal
lichtengeregelde kruispunten op de Vosseschijnstraat. Deze ingrepen verbeteren de
doorstroming in het noorden, maar lossen de doorstroming aan het kruispunt
Groenendaallaan en Noorderlaan niet op.
Een aanvullende studie op het MOBER gaf aan dat er in functie van een vlotte
verkeersafwikkeling  nog  ruimte  is  voor  ongeveer  20.000  m²  aan  grootschalige
detailhandel.  Bij dit resultaat dient evenwel opgemerkt te worden dat er bij de studie op
vraag van de stad abstractie gemaakt werd van het kruispunt Groenendaallaan x
Noorderlaan. Voor het overige moet er voor het wenselijk programma binnen het
plangebied vooral gezocht worden naar functies die de verkeersgeneratie niet verhogen.

2 General Motors
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Uit het klimaatplan van de stad blijkt tenslotte dat de wijk Luchtbal, die vlak naast het
plangebied ligt, op het vlak van demografische parameters, sociaal- economische
parameters en op vlak van kwetsbare functies een hoge kwetsbaarheid toont voor
hittestress. De wijk staat op dit gebied onder druk door de nabijheid van het havengebied
en de sterk bebouwde ruimte van de contactzone die volgens de hittestudie opgesteld
door  Vito  (2014)  in  opdracht  van  de  stad  Antwerpen,  onderhevig  zijn  een  aan  sterke
hittestress. Bij een wijziging van de ruimtelijke invulling van de contactzone kan deze
problematiek meegenomen worden.

4.2 Opdracht voor het plan

De ruimtelijke invulling van de contactzone is de laatste decennia, zoals reeds gesteld,
sterk geëvolueerd. Het RUP heeft als doel om de ontwikkeling van het gebied af te
stemmen op de bestaande beleidscontext. In eerste instantie betekent dit het behoud van
het huidige functioneel gebruik van het plangebied. Daarnaast zal ook worden onderzocht
in welke mate bijkomende ontwikkelingen (welke functies in welke hoeveelheid) in het
plangebied mogelijk zijn.
Behalve het ruimtelijke programma zal het RUP ook de ruimtelijke structuur aanreiken
waarbinnen het programma kan worden gerealiseerd. De opdracht voor het RUP bestaat
er met andere woorden in om een ruimtelijk programma en een ruimtelijke structuur
voorop te stellen die de doelstellingen voor de contactzone mogelijk maakt.

De opdracht voor dit RUP is om binnen de bestaande beleidscontext volgende elementen
op te nemen:

§ Het ruimtelijk programma zal in de eerste plaats worden afgestemd op het
mobiliteitsprofiel. Uit voorgaand onderzoek blijkt immers dat het ontvangend
wegennet weinig restcapaciteit kent. Waar de draagkracht van de omgeving dit
toelaat, zal het RUP de nodige flexibiliteit bevatten om verschillende programma's
mogelijk te laten.

§ De ruimtelijke structuur vormt het ruimtelijk kader waarbinnen het beoogde
programma kan gerealiseerd worden. Hierbij zal ook gezocht worden naar de
mogelijkheden die het plan biedt om de huidige knelpunten inzake mobiliteit en
hittestress aan te pakken, en om de belevingskwaliteit te vergroten. Het RUP zal de
inrichtingsprincipes van de ruimtelijke structuur aangeven.

Zowel de structuur als het programma worden afgestemd met het mobiliteitsprofiel
van de omgeving.

In wat volgt wordt na de afbakening van het plangebied dieper ingegaan op de concrete
invulling van het ruimtelijk programma en de ruimtelijke structuur voor het plangebied.
Rekening houdend met de resultaten van het vooronderzoek, de beleidsmatige context
en de aandachtspunten vanuit de omgeving wordt in eerste instantie een mogelijke
invulling weergegeven. Deze mogelijke invulling vormt geen definitieve keuze, maar moet
gezien worden als een eerste vertrekbasis, een werkhypothese voor de milieubeoordeling.
In aanvulling op de werkhypothese worden vervolgens een aantal onderzoeksvragen
geformuleerd. Deze onderzoeksvragen worden ook meegenomen in de milieubeoordeling
en duiden de vrijheidsgraden, de mogelijke alternatieve invullingen die ook worden
onderzocht.

Het is belangrijk te duiden dat het ruimtelijk programma en de ruimtelijke structuur als
aanvullend op elkaar dienen beschouwd te worden, als essentiële onderdelen van het
plan. Beide ruimtelijke invullingen sporen hierbij parallel. Bij de studie van het ruimtelijk
programma  wordt  een  antwoord  gezocht  op  de  vragen  “Wat?”  en  “Hoeveel?”;  de
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ruimtelijke structuur krijgt invulling op basis van de vragen “Hoe?” en “Waar?”. De
combinatie van de antwoorden op die vragen bepalen de vrijheidsgraden die in het
uiteindelijke plan, het RUP, nog kunnen gehanteerd worden.

4.3 Afbakening plangebied

De historiek en evolutie van de afbakening van het plangebied is aangegeven onder § 2.3.
Het plangebied zoals beschouwd in dit plan-MER betreft het gebied tussen het
Straatsburgdok in het zuiden en de Korte Wielenstraat in het noorden. In het westen
wordt het plangebied begrensd door de Vossenschijnstraat, in het oosten door de
Noorderlaan.

Het  plangebied  is  onderstaand  gesitueerd  t.a.v.  de  orthofoto  en  ten  opzichte  van  de
afbakening van het GRUP Zeehavengebied.

Figuur 4-1: afbakening plangebied

Uit bovenstaande figuur blijkt dat het westelijke deel van het plangebied, m.b. de zone
beoogd voor de groene corridor,(zie verder) overlapt met het gewestelijk RUP van het
Zeehavengebied. Om het GRUP te overschrijven is een bevoegdheidsdelegatie vereist.
Hiertoe dienen de nodige besprekingen nog gevoerd te worden. Om deze zone mee te
kunnen opnemen in het RUP Contactzone Noorderlaan dient de delegatie verleend te zijn
ten laatste vóór de plenaire vergadering van het RUP.



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 48

In het plan-MER wordt deze ruimste contour van het plangebied in rekening gebracht,
daar het plan deze contour ook beoogt. Het MER dient rekening te houden met het feit
dat de overlappingszone voorlopig nog een onzekerheid inhoud. Maatregelen die vanuit
het MER noodzakelijk geacht worden bij de implementatie van het RUP voor wat de niet-
overlappende zone betreft, mogen zodoende niet op de overlappende zone afgewikkeld
worden als over de opname ervan in het RUP nog geen zekerheid bestaat.

4.4 Programma

Voor het plangebied van de Contactzone Noorderlaan wordt ervoor geopteerd om
maximaal vanuit de bestaande invulling en de huidige aanwezige functies te vertrekken.

Verder blijkt uit het vooronderzoek (Mober 2013) dat een bijkomend programma aan
grootschalige detailhandel van 20.789 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) mogelijk is. Zoals
reeds aangehaald werd hierbij wel abstractie gemaakt van het kruispunt Groenendaallaan
x Noorderlaan.

Gezien het plan-MER het basisprogramma niet als een vaststaand gegeven beschouwt,
maar eerder als een vertrekpunt, een werkhypothese van waaruit de concrete
randvoorwaarden en vrijheidsgraden voor het plan bepaald worden aan de hand van
onderzoeksvragen (zie volgende paragraaf), wordt er voor geopteerd om de restcapaciteit
aan grootschalige detailhandel voor het basisprogramma af te ronden naar 20.000 m².

4.4.1 Basisprogramma als werkhypothese

Het basisprogramma bestaat zodoende uit:

§ de bestaande functionele invulling: de bestaande functionele invulling omvat de
huidige toestand in het plangebied (november 2016) incl. vergunde activiteiten.

§ een bijkomend programma aan grootschalige detailhandel van 20.000 m² bruto
vloeroppervlakte  (BVO),  waarbij  voor  de  units  een  minimum  van  1500   m²  netto
gehanteerd wordt.

De bestaande invulling is hieronder in beeld gebracht opgedeeld naar 3 deelzones :
a. Gebied tussen Korte Wielenstraat en Michiganstraat
b. Gebied tussen Michiganstraat en Groenendaallaan
c. Gebied tussen Groenendaallaan en Straatsburgdok

Bij de inkleuring in onderstaande tabel is de volgende legende gebruikt :
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Tabel 4-1 : Situering en opdeling huidig functioneel gebruik in het plangebied

a. Gebied tussen Korte Wielenstraat en Michiganstraat

b. Gebied tussen Michiganstraat en Groenendaallaan

c. Gebied tussen Groenendaallaan en Straatsburgdok
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Voor de bijkomende oppervlakte aan grootschalige detailhandel worden 2 mogelijke
projectlocaties in beschouwing genomen, die afzonderlijk of gebundeld in aanmerking
kunnen komen:

1. Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan:
De parking op de hoek van de Groenendaallaan en de Noorderlaan doet
momenteel deels dienst als P+R-parking. Met de invulling van Brabo II wordt er
meer noordelijk een P+R parking voorzien in de keerlus op de Havanasite. Deze
functie vervalt zodoende ter hoogte van de bestaande P+R. Dit schept
mogelijkheden voor een nieuwe invulling.
Op de projectlocatie moeten in de toekomst hoe dan ook steeds voldoende
parkeerplaatsen voorzien worden voor de omliggende functies. De bouwcode
van de stad Antwerpen geeft de voorkeur aan parkeerplaatsen die ondergronds
en/of binnen het bouwvolume voorzien worden.

2. Projectlocatie Noord-Center
De site Noord-Center heeft door de jaren heen, sinds het vertrek van General
Motors, geen vaststaande functie. Het gebruik  van het gebouw vandaag de dag
kan omschreven worden als een invulling met extreem laag dynamische
activiteiten. De grote ruimte die hier beschikbaar is, maakt dat de site in
aanmerking komt als mogelijke locatie voor aanvullende grootschalige
detailhandel.

Beide locaties zijn gesitueerd op onderstaande figuur.

Figuur 4-2: Projectlocaties voor aanvullend grootschalige detailhandel uit het basisprogramma

4.4.2 Mogelijke alternatieve invullingen als onderzoeksvragen

Naast het basisprogramma beoogt het RUP, indien de draagkracht van de omgeving dit
toelaat, ook ruimere ontwikkelingsmogelijkheden en een grote mate van flexibiliteit voor
de invulling van het plangebied te behouden. Om hierop in te spelen zal worden nagegaan
in welke mate er vrijheidsgraden mogelijk zijn op het basisprogramma. In het plan-MER
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wordt dit meegenomen onder de vorm van onderzoeksvragen aanvullend op het
basisprogramma. Hierbij wordt nagegaan in welke mate inwisselbaarheid, verbreding en
verdichting van functies mogelijk is en wat de impact hiervan is.

De onderzoeksvragen m.b.t. het programma kunnen als volgt geformuleerd worden:

§ In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar?

1. In eerste instantie wordt de inwisselbaarheid qua functies nagegaan. Dit geldt
zowel  voor  de  bestaande  functies  als  voor  de  bijkomende  20.000  m²  aan
grootschalige detailhandel.
M.a.w., hier wordt bekeken hoeveel van de ene functie in het gebied kan
ontwikkeld worden als een bepaalde hoeveelheid van een andere functie verdwijnt.
Immers elk type van functie (bedrijvigheid, detailhandel, recreatie, horeca, …) en
elke functiecategorie heeft een eigen mobiliteitsprofiel. Hierbij zal ook rekening
gehouden worden met verschillende mogelijke types van grootschalige
detailhandel waarbij de grootte en aard van de entiteiten samenhangt met een
specifieke verkeersgeneratie. Ook mengvormen waarbij handel ondergeschikt is
aan een andere functie kunnen hierbij in rekening gebracht worden.

2. Daarnaast wordt ook inwisselbaarheid qua locatie in rekening gebracht. Dit geldt
voornamelijk voor de bijkomende 20.000 m² aan grootschalige detailhandel. Hierbij
wordt nagegaan wat de impact is van de toebedeling van de functie aan een
specifieke locatie. M.a.w., hier wordt nagegaan wat de impact is van de concrete
verdeling van de bijkomende oppervlakte aan grootschalige detailhandel over de 2
projectlocaties: hetzij concentratie op 1 locatie, hetzij een al dan niet evenredige
verdeling over beide locaties.

§ In welke mate is er functionele verbreding en/of verdichting mogelijk?
Deze onderzoeksvraag bekijkt de marge (rek) die nog op het basisprogramma zit,
ingegeven vanuit het aspect mobiliteit. Indien er bovenop het basisprogramma vanuit
mobiliteitsoogpunt (verkeersafwikkeling) ontwikkelingen mogelijk blijken, dan wordt
nagegaan wat dit kan betekenen naar verbreding en/of verdichting.

1. Verbreding slaat op ‘aanvullende functies’. Indien er nog rek zit op het
basisprogramma wordt aldus bekeken in welke mate die ‘rek’ door aanvullende
functies t.o.v. het basisprogramma kan worden ingevuld. Het gaat hier dus om
nieuwe functies die momenteel niet tot het basisprogramma behoren. De
oppervlakte aan nieuwe functies is hierbij afhankelijk van de grootte van de rek en
van het specifieke mobiliteitsprofiel van die functie.

2. Verdichting slaat op een toename van de oppervlakte aan functies die reeds deel
uitmaken van het basisprogramma (oa. KMO, industrie, logistiek, groothandel).
Ook hier hangt de oppervlaktetoename samen met de grootte van de rek en van
het specifieke mobiliteitsprofiel van die functie.

§ In welke mate is het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat geschikt voor
een woonfunctie?
Het MER onderzoekt of het plangebied een geschikte locatie is voor wonen. Gezien de
ruimtelijke vorm van het projectgebied, de nabijheid van Sevesobedrijven en de haven
wordt hiervoor voornamelijk de zone ten zuiden van de Michiganstraat in rekening
gebracht.

4.5 Ruimtelijke structuur

Vanuit de visie en de bestaande toestand (knelpunten/aandachtspunten/
opportuniteiten) kunnen een aantal principes naar voor geschoven worden voor wat de
inrichting en structuur van het plangebied betreft met betrekking tot ontsluiting (intern
en extern), groenstructuur en ruimtelijke inpassing in de omgeving. Deze principes
worden vertaald in een werkhypothese. In aanvulling op de werkhypothese worden
vervolgens opnieuw onderzoeksvragen geformuleerd.
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4.5.1 Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer

Uit de MOBER van 2013 kwam naar voren dat het inschakelen van de Vosseschijnstraat
voor de ontsluiting van het plangebied een meerwaarde biedt, doordat hierbij de
capaciteit van het ontvangende wegennet vergroot.

Daar tegenover staat dat het plan aan de westzijde, ter hoogte van de spoorwegbundel,
een groene corridor beoogt, vnl. ter versterking van de stedelijke groenstructuur (zie
§ 4.5.2).

Op het eerste zicht conflicteert het principe van externe ontsluitingen naar de
Vosseschijnstraat met het realiseren van een groene corridor dwars op deze ontsluiting
aan de westzijde van het plangebied. Deze ‘schijnbare’ tegenstelling wordt in het MER
opgevangen door voor deze beide onderdelen van de ruimtelijke structuur te werken met
‘verenigbare’ werkhypothesen op basis waarvan verruimende onderzoeksvragen
geformuleerd worden. Het is belangrijk hierbij te benadrukken dat de aangenomen
werkhypothese geen voorkeurscenario uitdrukt, maar slechts een vertrekbasis vormt. De
onderzoeksvragen zorgen ervoor dat in het MER mogelijke oplossingsscenario’s op hun
haalbaarheid getoetst worden en dat nagegaan wordt wat daarvoor de randvoorwaarden
zijn.
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Als werkhypothese voor de externe
ontsluiting van het plangebied wordt,
rekening houdend met de werkhypothese
van een ononderbroken groene corridor
( zie § 4.5.2), uitgegaan van de volgende
ontsluiting van functies binnen het
plangebied:

§ Via ventwegen naar de Noorderlaan

§ Via Groenendaallaan, Michiganstraat
(enkel naar Noorderlaan) of via de Korte
Wielenstraat.

§ NIET via de Vosseschijnstraat

Enkel  op  deze  manier  strookt  de
werkhypothese van de externe ontsluiting
maximaal met de werkhypothese van een
ononderbroken groene corridor in de
westrand van het plangebied.

Figuur 4-3: Werkhypothese externe ontsluitingsstructuur

Momenteel zijn er op 3 plaatsen rechtstreekse ontsluitingen vanuit het plangebied naar
de Vosseschijnstraat.

1. Ontsluiting Decathlon /
Metropolis

2. Ontsluiting De Lijn

3. Ontsluiting Brandweer (- Noord-
Center)

De 3 ontsluitingen zijn gesitueerd op de figuur
hiernaast (Figuur 4-4).
In functie van de haalbaarheid en werkbaarheid van
deze werkhypothese, dienen de volgende
onderzoeksvragen gesteld:

§ Wat  is  de  noodzaak  of  wenselijkheid  om
bestaande verbindingen naar de
Vosseschijnstraat…

1. te behouden : hieronder wordt verstaan, het
behouden van de drie voornoemde
ontsluitingen vanuit het plangebied naar de
Vosseschijnstraat, zowel wat het aantal als
de aangesloten functionele zones betreft

2. te optimaliseren : hieronder kan bv. verstaan
worden het bundelen van de drie bestaande
ontsluitingen naar de Vosseschijnstraat
d.m.v. een kleiner aantal ontsluitingen.

Figuur 4-4: Bestaande ontsluitingen naar de Vosseschijnstraat
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3. of uit te breiden : hieronder wordt begrepen in welke mate er meer ontsluitingen
naar de Vosseschijnstraat nodig of wenselijk zijn. Dit slaat enerzijds op het aantal
fysieke ontsluitingen. Anderzijds kan het ook betrekking hebben op de intensiteit
van gebruik van de ontsluitingen door de afwikkelingen van meer functies/zones
naar de Vosseschijnstraat.

§ Op welke manier kan de interne ontsluiting van het plangebied georganiseerd worden
in aansluiting op de werkhypothese en op bovenstaande onderzoeksvragen .
De externe ontsluiting hangt samen met de interne ontsluiting van het plangebied. Er
dient nagegaan hoe de interne ontsluiting het best kan georganiseerd worden,
gegeven een vooropgestelde externe ontsluitingsstructuur.

4.5.2 Groene spoorwegcorridor

De zone van de Vosseschijnstraat en de daarnaast gelegen spoorwegbundel vormt
planologisch gezien de grenslijn tussen Havengebied en stadsgebied. De stad wil van deze
zone een overgangszone maken tussen het havengebied en de stad door deze zone
multifunctioneel in te zetten. Momenteel heeft deze zone overwegend een
transportfunctie. Daarnaast wordt een kleine oppervlakte ingenomen door industrie. Het
plan wil hier de volgende functies aan toevoegen:

§ een ecologische verbindingsfunctie,

§ een functie binnen de waterhuishouding van het gebied

§ een functie als zone om hittestress in de omgeving tegen te gaan (i.f.v. klimaat) en

§ een langzaam verkeersfunctie.

Het plan wil de zone van de spoorbundel inzetten als ruimte om de stedelijke
groenstructuur te versterken, zoals aangegeven in onderstaande figuur.

Figuur 4-5: groene spoorwegcorridor binnen grotere groenstructuur
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De nieuwe groene strip moet zo een ecologische verbinding vormen tussen groene
gebieden rond de Ekerse putten in het noorden en de verbinding Schelde-droogdokken-
Albertkanaal-Schijnvallei en ook het eilandje in het zuiden. De corridor zou zo de zwakke
link (via het Laaglandpark) tussen het Noorderpark te noorden en de aanpalende
groengebieden Schijnvalleipark (oost) en Scheldepark (west) kunnen versterken.
In tegenstelling tot de dens verharde zones aan beide zijden, ziet het plan deze corridor
maximaal groen ontwikkeld en onverhard en als ruimte voor water. Op deze manier kan
de groene spoorwegcorridor mogelijks ook een meerwaarde bieden in het beperken van
de hittestress in het gebied.

Figuur 4-6: Hittestress ter hoogte van het plangebied overdag op een gemiddelde warme zomerdag, huidig

klimaat, VITO 2014, uit hittestudie in opdracht van de stad Antwerpen

Het plan wil de groene spoorwegcorridor ook drager maken van een kwalitatieve
langzaam verkeersverbinding, zowel voor voetgangers als voor fietsers. Bedoeling is dat
hier een veilige en aantrekkelijke route komt. Een fietspad in deze zone kan ook verbinding
maken met het fietspad langs het Albertkanaal en aansluiten op de trajecten van
havenland, die de haven recreatief ontsluiten.

Als werkhypothese wordt voor de groene corridor als onderdeel van de ruimtelijke
structuur een maximaal ononderbroken en onverharde groene corridor
vooropgesteld.

In functie van de effectiviteit van de functies die bijkomend aan de corridor toegedicht
worden, kunnen de volgende onderzoeksvragen naar voor geschoven worden:

§ Kan de groene spoorwegcorridor effectief een ecologische verbindingsfunctie
vervullen en wat zijn de randvoorwaarden hiertoe?

Onder deze onderzoeksvraag wordt nagegaan in welke mate de vooropgestelde
doelstelling van een ecologische verbindingsfunctie realiseerbaar is op deze plaats en
binnen deze ruimte, en welke de randvoorwaarden hiertoe zijn. Vervolgens kunnen
deze randvoorwaarden afgetoetst worden aan terreinkenmerken, onzekerheden (bv.
m.b.t. de huidige gebruiksfuncties binnen deze zone) en aan de noodzaak of
wenselijkheid om verbindingen van het plangebied met de Vossenschijnstraat te
behouden (zie onderzoeksvraag m.b.t. de ontsluitingsstructuur.

§ Kan de groene spoorwegcorridor effectief een functie opnemen in de
waterhuishouding van het gebied en zo ja, op welke manier?

§ Kan de groene spoorwegcorridor effectief een functie opnemen in de bestrijding van
hittestress in de omgeving en zo ja, wat betekent dit dan naar invulling van de zone?
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§ Kan de groene corridor een langzaam vervoersfunctie herbergen?
Hieronder wordt bekeken of een fiets- of wandelverbinding hier zinvol is en/of een
meerwaarde heeft. Tevens wordt nagegaan of er een conflict is met een andere
functie.

Bemerking:
Zoals reeds gesteld overlapt het westelijke deel van het plangebied, m.b. deze zone
beoogd voor de groene corridor met het gewestelijk RUP van het Zeehavengebied. Om
het GRUP te overschrijven is een bevoegdheidsdelegatie vereist. Hiertoe dienen nog de
nodige besprekingen gevoerd te worden. Desgevallend dient de delegatie verleend te zijn
ten laatste vóór de plenaire vergadering van het RUP.
In dit plan-MER zal alvast deze ruimste contour van het plangebied in rekening gebracht
worden, daar het plan deze contour beoogt. Er dient in dit MER evenwel rekening
gehouden te worden met het feit dat de overlappingszone voorlopig nog een onzekerheid
inhoud. Maatregelen die vanuit het MER noodzakelijk geacht worden mogen zodoende
niet louter op deze zone afgewikkeld worden.

4.5.3 Dwarse verbindingen en doorzichten/doorwaadbaarheid

De Richtnota geeft aan dat het belangrijk is dat het plangebied ruimtelijk ingepast wordt
in de omgeving. Hiertoe worden 3 structurerende elementen aangehaald :

§ een fietspad in de groene corridor,

§ een belangrijke oost-westverbinding op mesoniveau ter hoogte van de Michiganstraat
en

§ dwarse linken en doorzichten op microniveau.

Het fietspad in de groene corridor werd reeds aangehaald bij de bespreking van de groene
corridor. Onder deze paragraaf worden enkel de 2 andere ruimtelijke principes
meegenomen.

Het tweede Havendok, de Michiganstraat, de Perustraat en de Ganzemate en de Sluitberg
aan het parkje Distelhoek in Merksem zijn ongeveer op eenzelfde oost-west georiënteerde
lijn gelegen. De oost-westverbinding op mesoniveau ter hoogte van de Michiganstraat
moet een duidelijke link leggen tussen de haven en Merksem, m.b. tussen de haven,
Luchtbal en er door richting Merksem, langsheen het parkje Distelhoek.

Figuur 4-7: De dwarse doorsteek volgens het strategisch kader (boven), en volgens het investeringsprogramma

'Luchtbal Vaart’ (onder)
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Op microniveau kan de structuur van het plangebied versterkt worden door meerdere
oost-west georiënteerde assen. De stad beschouwt de doorwaadbaarheid en
doorkijkbaarheid Luchtbal – haven als een belangrijk aandachtspunt.
De oost-west georiënteerde assen kunnen hierbij een structurerende én verbindende
functie hebben. Ze verbinden de groene corridor met de woonwijk van de wijk Luchtbal.
Bovendien kunnen ze ingeschakeld worden om meer hemelwaterinfiltratie toe te laten in
het plangebied en om het hitte-eilandeffect tegen te gaan.

Figuur 4-8: Dwarse linken en doorzichten binnen het hoofdwegennetwerk

De werkhypothese voor dit principe van de ruimtelijke structuur voorziet een verbinding
op mesoniveau ter hoogte van de Michiganstraat, en meerdere oost-west verbindingen
op microniveau elders in het gebied.

In functie van de effectiviteit van de oost-west verbindingen/doorwaadbaarheid ten
opzichte van wat vooropgesteld wordt, worden de volgende onderzoeksvragen
meegenomen:

§ Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een impact op de effectiviteit?

§ Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of dimensionering van de verbindingen
kunnen gedaan worden i.f.v. de effectiviteit?

Het MER gaat hierbij o.a. na in welke mate de dwarsverbindingen ook een rol kunnen
opnemen op het vlak van ecologie, waterhuishouding en het tegengaan van
hittestress en zodoende de groene spoorwegcorridor kunnen versterken in haar
vooropgestelde functies.
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4.6 Alternatieven

4.6.1 Nulalternatief

Het nulalternatief is de situatie waarbij het plan niet uitgevoerd wordt en het plangebied
en omgeving verder evolueert cf. de geldende bestemmingen. In voorliggend geval komt
dit scenario overeen met de referentiesituatie i.e. de huidige situatie aangevuld met de
realisatie van de ontwikkelingen op de Havanasite en Brabo 2. Zodoende wordt het in die
hoedanigheid ook in het MER onderzocht.

4.6.2 Programma-alternatieven

Programma-alternatieven zijn alternatieven waarbij de programmaonderdelen of
bouwstenen van een plan een verschillende invulling krijgen.

De bedoeling van het plan is om binnen de stedenbouwkundige voorschriften
ontwikkelingsmogelijkheden en een grote mate van flexibiliteit voor de invulling van het
plangebied te behouden, maar dit binnen de grenzen van de draagkracht van de
omgeving.
Het plan-MER vertrekt vanuit een basisprogramma als werkhypothese. Via
onderzoeksvragen zowel voor het ruimtelijk programma als voor de ruimtelijke structuur,
wordt  in  het  MER  nagegaan  in  welke  mate  de  draagkracht  van  de  omgeving
inwisselbaarheid, ruimere ontwikkelingsmogelijkheden en een zekere mate van
flexibiliteit toelaat.
Op die manier wordt in beeld gebracht welke programma-alternatieven mogelijk zijn ten
opzichte van het basisprogramma (zie § 4.4.1).

4.6.3 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.

Gezien  het  de  bedoeling  is  om  invulling  te  geven  aan  een  concrete  site,  zijn
locatiealternatieven voor het plangebied hier niet aan de orde.

4.6.4 Inrichtingsalternatieven

Een inrichtingsalternatief is een alternatief dat erin bestaat binnen eenzelfde plan- of
projectgebied een andere (ruimtelijke) configuratie van dezelfde bouwstenen te voorzien.
Voor de invulling van een bijkomend programma retail binnen het basisprogramma
worden in het MER 2 projectlocaties in aanmerking genomen:

1. Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan
2. Projectlocatie Noord-Center

Daarnaast vertrekt het plan-MER vanuit een werkhypothese voor de ruimtelijke structuur.
De werkhypothesen vormen een mogelijke vertaling van de vooropgestelde visie. Deze
werkhypothesen vormen een vertrekbasis. Aanvullend op de werkhypothesen worden
specifieke onderzoeksvragen gesteld. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat nagegaan
wordt in welke mate vooropgestelde ruimtelijke principes haalbaar zijn, voor verbetering
vatbaar zijn en of bijgestuurd moeten worden om tot een goed functionerende globale
ruimtelijke structuur te komen.
In het plan-MER zullen vanuit de verschillende disciplines aanvullend randvoorwaarden
en/of aanbevelingen gedaan worden i.f.v. het goed functioneren van de ruimtelijke
structuur.
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4.6.5 Uitvoeringsalternatieven

Een uitvoeringsalternatief is een alternatief dat slechts van het basisalternatief verschilt
door de manier waarop het wordt uitgevoerd.
Gezien dit op de aanlegfase slaat en het hier een plan-MER betreft, zijn
uitvoeringsalternatieven in dit MER niet aan de orde. Niettemin kunnen vanuit het MER
aanbevelingen of randvoorwaarden geformuleerd worden m.b.t. de wijze van uitvoering
om negatieve effecten bij de latere uitvoering te vermijden.
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5 OMGEVINGSANALYSE

5.1 Abiotische kenmerken

Topografie

Initieel werd het landschap in het studiegebied gekenmerkt door de Vlaamse Vallei en de
hoger gelegen Brabantse Wal ten oosten van het plangebied. De Vlaamse Vallei werd
gaandeweg ingepolderd en vervolgens deels overschreven door het havenplateau. De
tussenruimte die rest is de geknelde Schijnvallei.

Het havenplateau bestaat uit opgespoten zandgronden, waarvan de exacte fasering
moeilijk achterhaalbaar is. Op basis van de huidige topografie onderscheiden we wel de
kruin ter hoogte van het spoorwegemplacement, ten oosten van het plangebied, en een
niveauverschil tussen contactzone en Luchtbal, gelijklopend met de Noorderlaan.

Bodemkenmerken

Het studiegebied bestaat volgens de bodemkaart grotendeels uit antropogene bebouwde
en opgehoogde gronden. Het gaat hier namelijk om poldergronden die in het Interbellum
werden opgespoten.

Ten oosten van het plangebied, ten oosten van het havenplateau (zie hoger), bevinden
zich nog zware kleigronden ter hoogte van de Schijnvallei. Ter hoogte van de Brabantse
Wal, nog meer naar het oosten, komen zanderige bodems voor.

Geologische kenmerken

Onder het Quartair komt het Tertiair voor. De ondergrond behoort de formatie van Lillo,
met daaronder de formatie van Kattendijk. De formatie van Lillo bestaat uit voornamelijk
uit marien schelpenhoudend zand. De formatie van Kattendijk wordt gekenmerkt door een
laag fijn zand, met af en toe kleiige lagen.

Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart is het grondwater in het studiegebied als zeer
kwetsbaar (CA1/v) aangeduid.

Hydrografische kenmerken

Het studiegebied ligt in het Beneden-Scheldebekken. Afgaande op de afstromingskaart
(dov.vlaanderen) stroomt het plangebied voornamelijk af naar de Schijnvallei in het
noorden en oosten.

In het noorden van het studiegebied loopt het Groot of Verlegd Schijn (geklasseerd, eerste
categorie) met bijhorende zijlopen (Donkse Beek, Laarse Beek).
De oorspronkelijke loop van het Groot Schijn maakte ten zuiden van het plangebied
verbinding met de Schelde. In de loop van de 20e eeuw werd de loop meermaals verlegd,
samenhangend met de uitbreiding van de haven. In 2008 werd het Groot Schijn onder het
Albertkanaal afgesloten. Een pompgemaal nabij de Schijnpoort pompt het water van het
opwaartse gedeelte van het Klein en Groot Schijn in het Lobroekdok. Kokers tussen het
Albertkanaal en de Laarse Beek, min of meer parallel aan het plangebied ter hoogte van
de snelweg, fungeren momenteel als een buffer voor de opslag van hemelwater en
afvalwater afkomstig uit Merksem. Via een pompstation aan de Ijzerlaan kan deze buffer
leegpompen in het Albertkanaal. Het afwaartse gedeelte van het Groot Schijn (d.i.
afwaarts de onderdoorgang van de A12 ter hoogte van de Oude Landen) watert de zijlopen
Donkse Beek en Laarse Beek af naar de Schelde.
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Figuur 5-1: Evolutie Schijnvallei , overgenomen uit bovenlokaal Groenplan

Ten westen van het plangebied bevindt zich de haven van Antwerpen, met onder andere
het 3de Havendok, 2de Havendok, Albertdok, die aangeduid zijn als bevaarbare waterlopen.
Ten zuiden/zuidoosten van het plangebied loopt het Albertkanaal (bevaarbaar). In het
zuiden grenst het plangebied aan de Straatsburgdok, deze verbindt het Albertkanaal met
de Antwerpse haven.

5.2 Biotische kenmerken

SBZ-en VEN-gebieden

Ten noorden van het studiegebied, aan de overzijde van de A12, bevindt zich het VEN-
gebied ‘De Oude Landen en Bospolder’.

De Schelde, ten zuidwesten van het plangebied, is aangeduid als Habitatrichtlijngebied
‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ (BE2300006). Zones
langs de oevers van de Schelde zijn opgenomen als VEN-gebied ‘Slikken en schorren
langsheen de Schelde’.

Natuurlijke structuur

Op macroschaal zijn er in Antwerpen nog 5 natuurlijke complexen aanwezig. Deze zijn
benoemd en gesitueerd op onderstaande figuur.

De contactzone loopt parallel aan de oorspronkelijke beekvallei van het Schijn in het
Laaglandpark te Merksem, en bevindt zich tevens ten zuiden van de zone van de
Noordelijke wetlands.
Het Laaglandpark vormt letterlijk een lager gelegen kuip tussen enkele uitlopers van het
Kempisch plateau en de opgehoogde haven. Het gebied maakte ooit deel uit van de
Scheldevallei en was oorspronkelijk een polderlandschap. Laagland ligt daardoor slechts
enkele meters boven de zeespiegel.
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Het Laaglandpark is eerder mager qua verbinding tussen de grotere groengebieden Oude
Landen (Noordelijke Wetlands) en het Rivierenhof (beekvallei). Het is een nauwe corridor
tussen de noordelijk gelegen natuurlijke complexen en de andere complexen rondom de
stad.

Figuur 5-2: Natuurlijke complexen in Antwerpen

Het college keurde op 17 februari 2017 het groenplan voor de stad Antwerpen 'Levendig
Landschap' definitief goed.
Het definitief groenplan 'Levendig Landschap' bestaat uit drie delen.

§ Het eerste deel 'handleiding' vormt een leeswijzer voor het document en legt de visie,
namelijk 'een groene loper voor Antwerpen' vast. In dit deel werd een synthesekaart
opgenomen, waarin 14 landschappen gebundeld worden tot vijf grootschalige
groenstructuren (Scheldepark, Zuiderpark, Centraal Park, Schijnpark en Noorderpark).

§ In het tweede deel 'landschappen' werd voor 14 landschappen een gewenste
groenstructuur en een aantal strategieën uitgewerkt. De strategieën reiken mogelijke
maatregelen aan om de gewenste groenstructuur te realiseren.

§ Het derde deel 'programma' omvat generieke richtlijnen voor de groene nevel en de
robuuste groene ruimten. Het derde deel is daarmee letterlijk een handleiding om de
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stad te vergroenen. De richtlijnen van de groene nevel zullen in de specifieke
groenplannen verder geconcretiseerd worden. Aan de synthesekaart werd een
actietabel gekoppeld met een zestigtal gebiedsgerichte acties en een twintigtal
generieke acties. Dit deel eindigt met de conclusie, waarin de doorwerking van al deze
acties geraamd wordt.

Met dit stadsbreed groenplan 'Levendig Landschap' wil de stad Antwerpen haar
grootschalige robuuste groengebieden beschermen en zowel kwantitatief als kwalitatief
versterken. Indien alle richtlijnen en acties, die in het groenplan zijn opgenomen,
gerealiseerd  worden,  zal  het  groenareaal  van  de  stad  met  3%  of  187ha  gegroeid  zijn.
Daarnaast zal er van dit groenareaal 6% (358ha) extra juridisch beschermd worden als
groengebied en zal er 15% (819ha) een kwalitatiever karakter krijgen door inrichtings- en
beheermaatregelen. Dit moet resulteren in een systeem van grootschalige groengebieden
die de stad verlevendigen en de bewoners toegang geven tot aangename en
gediversifieerde landschappen.

Figuur 5-3: Grootschalige groenstructuren cf. het Groenplan Antwerpen

Het plangebied Contactzone Noorderlaan ligt tussen het Noorderpark en het Schijnpark,
waar de continuïteit flinterdun en zelfs bijna onbestaande is. Meer continuïteit en
aaneenschakeling van de bovenlokale groenstructuur  is vanuit de ambitie om een groene
loper te creëren zeker wenselijk.

Op meso en microniveau (zie biologische waarderingskaart in de kaartenbundel) situeert
de natuurlijke vegetatie zich hoofdzakelijk rondom de waterstructuur in de kleiige valleien
en op de zanderige Brabantse Wal in het oosten. Meer naar het noorden bevindt zich de
Oude Landen. De biologische waardering van dit gebied is groot: heel dit gebied is
aangeduid op de biologische waarderingskaart, waarbij de waardering varieert tussen
biologisch minder waardevol (slechts een beperkte oppervlakte) tot biologisch zeer
waardevol (een ruime oppervlakte). Dit gebied is tevens als faunistisch belangrijk gebied
aangeduid.
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Op het havenplateau zelf komen weinig vegetatie en biologisch waardevolle gebieden
voor. Het aandeel verharde oppervlakte is dan weer aanzienlijk. De functionele invulling
met industriële, logistieke en havengebonden activiteiten is hier wellicht de oorzaak van.
Het spoorwegemplacement vormt hierop een uitzondering, met minder verharding.

5.3 Landschappelijke structuur

Traditionele landschappen

Het studiegebied valt volgens de traditionele landschappen buiten een afgebakend
traditioneel landschap, maar is aangeduid als ‘Stedelijke gebieden en havengebieden’.

Meer naar het noorden, ter hoogte van de Oude Landen begint het traditionele landschap
‘Scheldepolders ten oosten van de Schelde’.

Landschappelijke historische structuur

Het plangebied ligt nu in een overgangsgebied tussen stad (stedelijk woonweefsel), en
haven (industrieel weefsel) met weinig resten van het oorspronkelijke landschap.

Voor de ontwikkelingen van de havenactiviteiten en ontwikkeling van het plangebied en
omgeving bestond het studiegebied uit landelijk gebied met vruchtbare poldergronden
en kleine dorpskernen. De eerste infrastructurele ingrepen vinden plaats rond 1800 -1850.
Het wegennetwerk wordt uitgebreid en de noordelijke aanzet van de Noorderlaan vanuit
Ekeren, die abrupt ter hoogte van de Vosseschijn stopt en nog niet verbonden is met de
stad,  komt  in  zicht.  De  huidige  spoorlijn,  toen  nog  een  lokale  tram  vormt  een  eerste
fysieke barrière in het landschap. De belangrijkste veranderingen ter hoogte van het
plangebied komen er echter begin 20ste eeuw wanneer er een schaalvergroting is van de
Antwerpse haven in noordelijke richten (buiten de Spaanse omwalling).

Tegen midden 20ste eeuw krijgt de huidige stedenbouwkundige figuur van het
studiegebied vorm. In 1930 wordt het Straatsburgdok samen met het Albertkanaal
gegraven.  Rond  de  verschillende  dokken  wordt  de  infrastructuur  die  nodig  is  voor  de
havenactiviteiten, zoals wegen, spoorwegen en bebouwing, aangelegd.

Tussen de Noorderlaan die eind 19de eeuw een definitief tracé krijgt en de spoorlijn wordt
het poldergebied omgevormd tot de sociale woonwijk Luchtbal. Na WO II wordt het
volledige  plangebied  ontwikkeld  door  General  Motors  om  er  een  nieuwe  fabriek  te
vestigen. Vanaf de jaren 1990 worden delen van de gebouwen en terrein van General
Motors omgevormd en ontwikkeld tot zijn huidige vorm van vandaag, met onder andere
het cinemacomplex Metropolis, Brico en Decathlon, stel- en herstelwerkplaats van De Lijn,
park and ride, brandweerkazerne, …

Erfgoedwaarden

In het plangebied komen geen beschermde monumenten, landschappen of dorps- en
stadsgezichten of andere geïnventariseerde erfgoedwaarden voor.

In de omgeving geldt volgende bescherming:

§ ‘Elektrische kraan 347 IA’ in de Vossenschijnstraat ten westen van het plangebied is
beschermd als monument volgens besluit van 30/09/2002;

§ ‘Gemengde  school  30’  in  de  Quebecstraat  3  ten  oosten  van  het  plangebied  is
beschermd als monument volgens besluit van 23/10/2009;

§ ‘Oude Landen: fase 1’ ten noorden van de A12 is sinds 1980 beschermd als landschap.
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Volgens de vastgestelde inventarissen van Onroerend Erfgoed komen nog volgende
erfgoedelementen voor in de omgeving:

§ Gaarkeuken 110 langs de Vosseschijnstraat is de laatst overblijvende gaarkeuken in de
Antwerpse haven. Het is een alleenstaand pand, gelegen op een gekasseid erf,
ingesloten tussen stapels containers. Het is vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

§ Straatsburgdok, oorspronkelijk in 1935 gegraven als uitmonding van het Albertkanaal
(1930 – 39). Het is vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

§ De sociale woonwijk Luchtbal is een woonwijk met een degelijke infrastructuur en
groenvoorziening. Door de aanleg van de wijk, gedeeltelijk volgens dambordpatroon,
wordt het verkeer plaatselijk beperkt. Het is vastgesteld als bouwkundig geheel.
Binnen dit geheel is de Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Boodschap en de hoger
vermelde school ook nog eens apart vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

§ S.B. Housmanskazerne, ten noorden van de wijk Luchtbal, is vastgesteld als
bouwkundig erfgoed. De gebouwen zijn ontworpen in nieuwe zakelijkheid en volgen
de toenmalige en volgens de toenmalige nieuwste normen in kazernebouw.

5.4 Ruimtelijke structuur en functies

Nederzettingsstructuur

Zoals eerder gesteld ligt het plangebied in een overgangsgebied tussen het stedelijk
woonweefsel en de haven. Het woonweefsel ten oosten omvat direct grenzend aan het
plangebied de woonwijk Luchtbal, met een hoofdzakelijk modernistisch plan en strakke
wegenstructuur, en daarachter het district Merksem met een organisch gegroeid
dorpsweefsel en bijhorende wegenis.
In de jaren ’70 is de wijk Luchtbal in haar huidige verschijningsvorm voltooid. Het
woningaanbod is zeer divers. Er is de tuinwijk, later aangevuld met de zogenaamde
‘Canadablok’, een gebouw met vijf bouwlagen rond binnenplaatsen. Ook zijn er de vier
‘Lange Blokken’ met acht bouwlagen’, de ‘Torengebouwen’ met achttien bouwlagen en
de ‘Darsenblokken’ van drie tot vier bouwlagen. De wijk Luchtbal telt ca. 5600 inwoners
en bestaat overwegend uit sociale woningbouw: 90% van de woningen zijn sociale
huurwoningen. De hoofdontsluiting van de wijk loopt via de Noorderlaan, de
Havanastraat en de Groenendaallaan. Langs de Noorderlaan zijn lokale commerciële
voorzieningen, zoals een supermarkt, een apotheek en een bank geconcentreerd. Dit
commerciële centrum ligt ter hoogte van de brandweerkazerne aan de overzijde. Verder
is er een aanbod aan onderwijs, sportterreinen en een cultureel centrum. Het CC Luchtbal
heeft een bovenlokale aantrekking.

Economische structuur

Aan  de  westzijde  van  het  plangebied  ligt  de  oostelijke  uitloper  van  de  haven  rond  het
Albertdok, het Tweede en Derde Havendok. Het havengebied wordt gekenmerkt door zeer
grote stempels van bedrijvigheid en opslag langsheen de kades van de dokken, met
weidse en overgedimensioneerde open ruimtes en wegenisinfrastructuur.
De haven is vandaag een logistiek centrum op internationale schaal dat belangrijke
goederenstromen aantrekt. Verschillende economische activiteiten worden in het
havengebied gestructureerd en ondersteund door specifieke, havengerelateerde
infrastructuren. Dit heeft ertoe geleid dat het ruimtelijk beleid er in vele gevallen op
gericht is stad en haven van elkaar te scheiden en te benaderen als twee aparte en
afzonderlijk van elkaar functionerende gehelen.
Binnen de haven komen verschillende Seveso-inrichtingen voor. Het bedrijf Euroports
Terminals Antwerp is het dichtstbij gelegen Seveso bedrijf. Deze grenst in het
noordwesten aan het plangebied. Euroports Terminals Antwerp nv is een
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hogedrempelinrichting gespecialiseerd in de op- en overslag van diverse bulkgoederen en
in meer beperktere mate stukgoederen. Het betreft hoofdzakelijk meststoffen, mineralen
en ertsen, veevoeders en granen. De aard en hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen
maakt  dat  deze  inrichting  onder  de  toepassing  van  de  Seveso-richtlijn  valt  en  meer
bepaald een hogedrempelinrichting is.

Het plangebied zelf, zijnde de Contactzone Noorderlaan, bestaat uit een gemengd gebied
met handelsactiviteiten en ambachtelijke bedrijven, kantoren ed. Zo is ten zuiden van de
Michiganstraat een gebied ontstaan met handelsactiviteiten gericht op leisure en
recreatie, een doe-het-zelfzaak, een stelplaats van De Lijn en een brandweerkazerne. Ook
het gebied ten noorden van de Michiganstraat is geëvolueerd naar een gemengde zone
waarin  de  grens  tussen  ambachtelijk  bedrijf,  kantoor,  showroom,  dienstverlening  en
handelszaak moeilijk vast te leggen is. De zone ten Noorden van het Straatsburgdok is een
zone met allerhande bedrijvigheid, van verhuisfirma en autohandelaar tot
kantoorfuncties.
De onderlinge samenhang in het plangebied is zeer beperkt. Functioneel en ruimtelijk zijn
er nauwelijks relaties tussen de verschillende programma’s. Dit vloeit voort uit de aard
van  de  programma’s,  de  schaal  en  de  inrichting  van  de  omgeving.  Enkel  in  de  cluster
Metropolis  –  Decathlon  –  Brico  Depot  is  er  sprake  van  enige  samenhang.  Dit  is
voornamelijk het geval bij de organisatie van de toegangen, de uitritten en de
verschillende parkings die een gezamenlijke afwikkeling hebben. Een luchtbrug tussen
Metropolis en Decathlon maakt een vlotte oversteek van de cinemabezoekers vanuit de
parkeerruimte in Decathlon mogelijk.

Recreatieve structuur

De recreatieve voorzieningen in de omgeving van het plangebied zijn beperkt. De meeste
voorzieningen situeren zich ter hoogte van de wijk Luchtbal, met een aantal sportvelden
en -lokalen.

Langs de Vossenschijnstraat-Groenendaallaan in het zuiden van het plangebied, en zo
verder doorheen de wijk Luchtbal (Columbiastraat-Argentiniëlaan) loopt een recreatieve
fietsroute (fietsknooppuntennetwerk).

Verkeersstructuur

De omgeving van het plangebied kent een uitgebreide bereikbaarheid voor de
verschillende vervoersmodi:

Autoverkeer kan via de op- en afrit aan de Groenendaallaan de E19 bereiken. De A12 is
bereikbaar via het afrittencomplex aan de Noorderlaan. Ekeren en Merksem zijn via de
Ekersesteenweg en de Havanastraat en Groenendaallaan te bereiken. De Noorderlaan en
de Straatsburgbrug leiden naar het Eilandje en het stadscentrum. De Vosseschijnstraat
functioneert als havenweg. Op deze weg wordt ook verkeer van de brandweerkazerne,
Brico Planet, Decathlon en Metropolis ontsloten.

M.b.t. parkeren kan aanvullend op de verkeersstructuur gesteld dat de huidige P+R-
parking momenteel deels ook gebruikt wordt door bezoekers van Metropolis en dat
discotheek Noxx een overeenkomst heeft met Metropolis voor het gebruik van de parking
van het cinemacomplex. Dit gebruik werd als randvoorwaarde bij de stedenbouwkundige
vergunning gevoegd.

Het openbaar vervoersaanbod bestaat zowel uit trein, tram als bus. Het NMBS station
Luchtbal is een halte op de spoorlijn Essen –Antwerpen. Het station Luchtbal ligt op zo’n
350 meter afstand van het kruispunt Groenendaallaan – Noorderlaan. Het station wordt
ook  bediend  door  buslijnen  en  een  tramlijn.  Er  is  overstapmogelijkheid  op  meerdere
buslijnen en tram 6. Langs de Noorderlaan rijden meerdere buslijnen. Momenteel bevindt
zich nog een tramkeerlus en P+R-parking op de hoek van de Noorderlaan en de
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Groenendaallaan. In het kader van Brabo 2 zijn momenteel werken aan de gang om de
tramlus en P+R te verplaatsen naar de Havanasite.

Het fietsnetwerk is voornamelijk uitgebouwd langs de hoofdwegen die het plangebied
begrenzen. De Noorderlaan heeft langs beide zijden een duidelijk gemarkeerd en
afgescheiden fietspad. Ook langs de Vosseschijnstraat en de Groenendaallaan zijn er in de
twee rijrichtingen fietspaden.

Luchtbal grenst aan de fietsostrade die langs de spoorlijn tussen Essen en Antwerpen is
voorzien. Een groot deel van deze bovenlokale route is reeds beschikbaar.

Binnen het plangebied zijn in de Atlas der Buurtwegen twee buurtwegen ingetekend:
chemin n° 14 die min of meer van zuid naar noord het plangebied doorkruist ten zuiden
van de Michiganstraat, en chemin n°3 die het plangebied meer noordelijk in noordoost-
zuidwestelijke richting doorkruist. Deze buurtwegen zijn op het terrein niet meer
aanwezig en ook niet meer herkenbaar.

Figuur 5-4: Beeld op de kaart uit de Atlas der Buurtwegen t.o.v. orthofoto

Het  Albertkanaal  ten  zuiden  van  het  plangebied  is  de  belangrijkste  waterweg  voor  de
binnenscheepvaart in België. Het goederenverkeer in de richting Antwerpen wordt
beheerst door bouwmaterialen en metalen. In opwaartse richting (naar Luik) domineren
vloeibare brandstoffen en - in mindere mate wegens concurrentie van de spoorwegen -
ertsen.
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Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich een spoorwegbundel.

Het zuidelijk fragment (1) bestaat niet meer. De
sporen zijn opgebroken en het spoor is opgevuld met
kiezel. Her en der liggen nog stukken spoor als
relicten van een vervlogen tijd. De witte vlek binnen
fragment 1 is een grote met hekwerk afgebakende
industriële zone met overslagconstructies en
tankstation van Katoennatie. Hier werd recent nog
een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd.
Deze bedrijvigheid zal niet op korte termijn
verdwijnen. De voormalige spoorwegbundel kan wel
op korte termijn getransformeerd worden.

Fragment 2 vormt de connectie van de noordelijke
spoorbundel naar Zuidnatie en Katoennatie. De
connectie verzorgt spoorverkeer tot aan het
Albertdok langs de Slepersweg. De connectie kan niet
op korte termijn opgeheven worden.

Fragment 3 van de spoorwegbundel is in beheer van
Infrabel. De bundel verzorgt spoorverkeer tot aan de
bedrijven rond het Tweede en Derde Havendok. De
bundel kan hier evenmin op korte termijn opgeheven
worden.
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6 LOPENDE EN GEPLANDE ONTWIKKELINGEN

6.1 tramlijnprojecten Brabo 2

Brabo 2 is een van de onderdelen van het masterplan 2020 (zie hoger). Het project houdt
de tramverlenging richting Ekeren vanaf de Noorderplaats via de Noorderlaan tot aan het
kruispunt Noorderlaan – Ekersesteenweg in.

Vanaf het kruispunt met de Groenendaallaan wordt de Noorderlaan van rooilijn tot rooilijn
heraangelegd, inclusief de tramkeerlus aan Metropolis, een aan de oostzijde excentrisch
gelegen trambusbaan en een ventweg aan de westzijde. Ter hoogte van het kruispunt
Noorderlaan – Ekersesteenweg is een Park & Ride (P+R) voorzien.

Figuur 6-1: Brabo 2 (Noorderlijn)

De realisatie van Brabo 2, dat vergund is en tijdens de opmaak van dit MER volop lopende,
zit inbegrepen in de referentiesituaties beschouwd in dit MER.

6.2 Havanasite

Voor de ontwikkelingen omtrent de Havanasite wordt verwezen naar de juridisch en
beleidsmatige situering (§ 2.2.8).

De  realisatie  van  de  Havanasite  cf.  het  goedgekeurde  RUP  zit  inbegrepen  in  de
referentiesituaties beschouwd in dit MER.
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6.3 Oosterweel

De aanleg van de Oosterweelverbinding was voorzien in het Masterplan 2020. Het
Masterplan 2020 omvatte een pakket maatregelen ter verbetering van de mobiliteit in de
Antwerpse regio.
In het oorspronkelijk Masterplan zou de Oosterweelverbinding gerealiseerd worden door
middel van een viaduct over het havengebied, de zgn. Lange Wapper, die bovengronds
zou aansluiten op het (te behouden) viaduct van Merksem. Dit concept werd door de
Vlaamse regering verlaten als gevolg van de resultaten van een volksraadpleging in de
stad Antwerpen op 18/10/2009.

Om de Oosterweelverbinding in zijn nieuwe configuratie en gedeeltelijk nieuw tracé te
kunnen realiseren, was een herziening noodzakelijk van het GRUP
“Oosterweelverbinding” (definitief vastgesteld op 16/6/2006) en moest daarbij een
nieuwe plan-MER-procedure doorlopen worden (goedkeuring plan-MER op 12/2/2014).
Onder meer op basis van dit plan-MER bevestigde de Vlaamse regering de keuze uit het
Masterplan 2020 voor het Oosterweeltracé met tunnels onder de Schelde en het
havengebied en de vervanging van het viaduct van Merksem door een sleuf/tunnel. Deze
beslissing leidde op 20/3/2015 tot de definitieve vaststelling van het GRUP
“Oosterweelverbinding Wijziging”. Voor de werken op Linkeroever en op grondgebied
Zwijndrecht is een project-MER goedgekeurd op 8 juli 2016.

De effecten van de Oosterweelverbinding op het studiegebied worden in beeld gebracht
bij de bespreking van referentiesituatie 2 in dit MER. Voor de concrete manier waarop de
Oosterweelverbinding hierbij in rekening gebracht wordt, verwijzen we naar de discipline
mobiliteit.

6.4 Toekomstverbond en Routeplan 2030

Op 17 maart hebben de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen
een toekomstverbond gesloten voor de mobiliteit en de leefbaarheid van Antwerpen. De
overeenkomst streeft verbetering na op het vlak van mobiliteit, leefbaarheid en
volksgezondheid.
Het verbond omvat een ambitieus Routeplan 2030, waarbij:

§ het stadsregionale verkeer over een stedelijke ring R1 kan rijden, die rondgemaakt
wordt door middel van de geplande Oosterweelverbinding.

§ het doorgaande en havenverkeer rond de stad wordt geleid via een versterkte R2 en
de aan te leggen A102

§ er wordt ingezet op een ambitieuze modal shift naar 50/50 (50 procent autoverkeer,
50 procent alternatieve vervoersmodi) en een slimme mobiliteit

§ de overkapping van de volledige Antwerpse Ring wordt gerealiseerd zoals opgenomen
in de ambitienota “Over de Ring” van intendant Alexander D’Hooghe.

De Vlaamse Regering stelt een meerjarig investeringsplan op dat steunt op volgende vier
investeringsassen, samenhangend met bovenstaande punten : (1) een gesloten Ring, (2)
een verbeterde en versterkte R2 als hoofdontsluiting voor de haven en die doorgaand
verkeer rond de stad stuurt, (3) een verzachte Ring voor de stad die ingekapseld wordt in
het stedelijk weefsel met een ambitieus flankerend beleid gericht op een modal shift naar
50/50 en (4) een overkapping van de volledige Ring. Deze beleidsintenties moeten hun
beslag krijgen in een nieuw op te maken ’ROUTEPLAN 2030’.
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6.5 Masterplan Luchtbal

Voor de ontwikkelingen omtrent Luchtbal wordt verwezen naar de juridisch en
beleidsmatige situering (§ 2.2.7).

6.6 Straatsburgdok

Via het Straatsburgdok wordt het Albertkanaal verbonden met de Antwerpse haven.
Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg voor de binnenscheepvaart in België. Het
goederenverkeer in de richting Antwerpen wordt beheerst door bouwmaterialen en
metalen. In opwaartse richting (naar Luik) domineren vloeibare brandstoffen en - in
mindere mate wegens concurrentie van de spoorwegen - ertsen.

Administratief ressorteren de Kempische waterwegen sinds 1928 onder de Dienst voor de
Scheepvaart, met een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling, gevestigd te Hasselt
en Luik, die in 1976 volledig autonoom werden. Het Albertkanaal ressorteert onder het
4e, 5e en 6e District van de Dienst voor de Scheepvaart.

Sinds de jaren '60 vestigden zich langs het kanaal allerhande bedrijven en mede door de
sterke  afbouw  van  de  zware  industrie  in  het  Luikse  was  begin  '70  ruim  70  %  van  de
vervoerde tonnage op het Albertkanaal afkomstig van of bestemd voor de nijverheid op
zijn oevers. De oost-westverbinding genoot volop mee van de gouden sixties. De overheid
van haar kant steunde actief deze ontwikkeling door het aanbieden van industrieterreinen
en door het uitbouwen van infrastructuur en transportfaciliteiten. De economische crisis
op het einde van de jaren '80 deed de groei stagneren en het laatste deel van de
moderniseringswerken  werd  uitgesteld.  Vanaf  midden  '90  is  er  opnieuw een  positieve
trend merkbaar en werd terug werk gemaakt van het sluitstuk van de verbredings- en
moderniseringswerken van het Albertkanaal.

Straatsburgdok Noordkaai – kruispunt Groenendaallaan is een missing link in de
functionele fietsroute die de Kempen verbindt met het noordelijk deel van de haven.
Momenteel is het onmogelijk om hier te fietsen (enkel steenslag aanwezig). De kade heeft
potentieel als recreatieve fietsroute en als verblijfsplek.

Het creëren van een comfortabele, vlotte, aantrekkelijke fietsverbinding is de ambitie
voor de tijdelijke en lange termijn aanleg van Straatsburgdok Noordkaai.

Uiteraard dient een gebruik als (functionele) fietsroute afgestemd te worden met de
primaire functie van de kanaaloevers in functie van de waterweg als jaagpad, zone met
economische transportfunctie en/of reservatiezone (o.a. in functie van onderhoud).
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Figuur 6-2: functionele fietsroute

Figuur 6-3: conceptschets Quick Win Straatsburgdok
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6.7 Masterplan Eilandje

Het Eilandje is een oud-havengebied langs de Schelde net ten noorden van de Antwerpse
binnenstad. Het vormt een overgangsgebied tussen het stadscentrum en de actuele
haven van Antwerpen. Wanneer de herontwikkeling tot stadswijk zal gerealiseerd zijn, zal
het Eilandje tot de binnenstad gaan behoren.

Sinds de jaren’ 90 wordt de herontwikkeling van het Eilandje tot een volwaardig stadsdeel
onderzocht. In totaliteit gaat het om ca. 170 ha.

Het masterplan Eilandje uit 2004 voorziet in een gefaseerde aanpak. Fase 1 concentreert
zich rond de Oude Dokken, de Montevideowijk en de Cadixwijk. Fase 2 rond het
Droogdokkeneiland, het Mexico-eiland en het Kempeneiland. Deze laatste fase heeft een
verre planhorizon.

Het RUP Eilandje behandelt enkel het zuidelijk deel van het Eilandje overeenkomend met
het Masterplan Eilandje fase 1 en het gelijknamige BPA. Het plangebied omvat 75 ha
opgedeeld in drie deelwijken met daartussen dokken. Deze deelwijken Oude Dokken,
Montevideobuurt en Cadixwijk vormen als het ware eilandjes aan het water. Het Eilandje
met zijn vele watervlakken en brede kaaien wordt dan ook gekenmerkt door een inverse
vorm van stedelijkheid waarbij de verhouding tussen bebouwde en open ruimte is
omgekeerd.

In een tweede fase worden het Mexico-eiland, het Droogdokkeneiland en het gebied
rondom het Kempisch- en Asiadok onder handen genomen. De bestemming van deze
buurten zal voor een deel afhangen van nog te nemen beslissingen door de Stad en hogere
overheden: het tracé van de Oosterweelverbinding en de inplanting van andere
grootschalige functies en de herbestemming van het spoorwegemplacement aan de Dam.

De wijken van het Masterplan Fase 2 hebben een directe relatie met de haven van
Antwerpen. Ze functioneren in de huidige situatie soms nog als een onderdeel van deze
haven. Grote delen van de watergebonden havenactiviteiten gaan op termijn verdwijnen.
Het aantal echte watergebonden bedrijven is op dit moment al zeer beperkt. De grote
opslagloodsen op het Mexico-eiland en de vrachtwagenactiviteiten op het Kempen-eiland
hebben al geen directe relatie meer met de dokken waaraan ze liggen. De band met de
haven blijft echter bestaan door de historische bebouwing, de dokken en nieuwe
watergebonden activiteiten zoals waterrecreatie en wonen op het water. Er ontstaan
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de haven en de stad.

De tijd is een belangrijke factor bij de herontwikkeling van het Mexico-eiland. De gronden
op het Mexico-eiland zijn nog volop in gebruik en bij verschillende concessiehouders
ondergebracht. Er zal een geleidelijke transformatie plaatsvinden die een lange tijd in
beslag gaat nemen. Er wordt vandaag een ruimtelijk kader gedefinieerd waarbinnen met
een grote mate van flexibiliteit een gevarieerd, hoogstedelijk programma kan worden
ontwikkeld.
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Figuur 6-4: masterplan Eilandje Fase 1 en Fase 2

Voor de verdere evolutie van het eilandje verwijzen we naar de beschrijving onder
§ 2.2.17, “innovatieve stadshaven”.
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6.8 Masterplan Rozemaai

De wijk Rozemaai in Ekeren ten noorden van de A12 is gelegen op 500 meter afstand van
de dichtstbijzijnde hoek van het plangebied. De wijk Rozemaai bestaat grotendeels uit
woningen, met de nadruk op sociale huurwoningen en – appartementen (grotendeels in
handen van sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven). De woonwijk bestaat uit een
15-tal woonblokken en een 50-tal eengezinswoningen. Daarnaast zijn er enkele gebouwen
met een commerciële functie (Hubo, Carrefour, een ontmoetingscentrum…).

Inmiddels is er een masterplan goedgekeurd waardoor de wijk gefaseerd opgewaardeerd
wordt. Naast renovatie van de bestaande woonblokken, zijn enkele nieuwbouwprojecten
gepland en wordt ingezet op de verbetering van de straten en groene ruimte, aantrekken
van lokale kleinschalige economie (buurtwinkels, diensten…) en uitbouw van socio-
culturele voorzieningen.

Figuur 6-5: Masterplan openbaar domein Rozemaai
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6.9 Overzicht relevantie geplande ontwikkelingen per discipline

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke ontwikkelingen relevant zijn voor de in
dit MER beschouwde disciplines.

Hierbij worden sommige ontwikkelingen die lopende zijn of op korte termijn gepland als
onderdeel van de referentiesituatie beschouwd. Andere worden als toekomstig
ontwikkelingsscenario meegenomen.

Met betrekking tot de in dit MER beschouwde referentiesituaties kan het volgende gesteld
(zie ook § 7.4.2):

§ Voor de discipline mobiliteit, lucht geluid en mens-gezondheid :

- Referentiesituatie 1 = huidige situatie + Brabo 2 + ontwikkeling Havanasite

- Referentiesituatie 2 = huidige situatie + Brabo 2 + ontwikkeling Havanasite +
Oosterweel

§ Voor de overige disciplines :

- Referentiesituatie = Referentiesituatie 1
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Tramlijnprojecten
Brabo II

Ref1&2 Ref1&2 Ref1&2 Ref Ref Ref Ref Ref1&2

Havanasite Ref1&2 Ref1&2 Ref1&2 Ref Ref Ref Ref Ref1&2
Masterplan Luchtbal - - - - - - - -

Straatsburgdok - - - - - - O O
Masterplan Eilandje - - - - - - - -
Masterplan Rozemaai - - - - - - O O
Oosterweelverbinding Ref2 Ref2 Ref2 - - - - Ref2
Toekomstverbond en
Routeplan 2030

O - - - - - - -

Ref = onderdeel van de (algemene) referentiesituatie

Ref 1= onderdeel van de referentiesituatie 1

Ref 2= onderdeel van de referentiesituatie 2

O = relevant ontwikkelingsscenario
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7 ALGEMENE METHODOLOGIE
MILIEUONDERZOEK

7.1 Benadering van het plan in het MER

Het plan bestaat uit twee componenten: het ruimtelijk programma en de ruimtelijke
structuur.  Vanuit  het  vooronderzoek  en  het  voortraject  werd  een  basis  voor  het
ruimtelijke programma en een mogelijke ruimtelijke structuur gedefinieerd. Op deze basis
zijn, zowel wat betreft het ruimtelijk programma als de ruimtelijke structuur,
verschillende alternatieven denkbaar. Deze range aan mogelijke alternatieven en de
onderlinge combinaties tussen het programma en de structuur leidt tot een breed
spectrum aan mogelijke alternatieven. Om het milieueffectenonderzoek werkbaar te
houden, werd daarom geopteerd om een aantal werkhypothesen te definiëren en om de
mogelijke inrichtings- en programma-alternatieven te benaderen als onderzoeksvragen.

De inrichtings- en programma-alternatieven in de vorm van werkhypothesen zullen in het
plan-MER onderzocht en beoordeeld worden. Deze werkhypothesen zijn mogelijke
invullingen van het plangebied, en zijn dus als flexibel te beschouwen. Vanuit de
effectbeoordeling (met positieve en negatieve milieueffecten) en vanuit de concrete
onderzoeksvragen zal worden nagegaan waar en in welke mate flexibiliteit mogelijk is,
en waar en hoe deze werkhypothesen kunnen of moeten worden bijgesteld om eventuele
positieve effecten te versterken en negatieve effecten te beperken.

Globaal kan de aanpak van beide componenten als volgt voorgesteld worden:

§ De beoordeling van het vooropgestelde ruimtelijke programma is voornamelijk
relevant voor de discipline mobiliteit. In deze discipline zal bepaald worden wat de
draagkracht is van het mobiliteitssysteem en hoe het basisprogramma hier in past.
Aanvullend zal worden nagegaan wat de impact is van de inwisselbaarheid van
bepaalde functies binnen het basisprogramma (zowel op vlak van type functie als
locatie van functies). Ook deze onderzoeksvragen speelt voornamelijk een rol op vlak
van mobiliteit. Indien vanuit mobiliteitsoogpunt blijkt dat er nog marge zit op het
basisprogramma zal bovendien nagegaan worden in welke mate nog verbreding
(bijkomende oppervlakte aan aanvullende functies) of verdichting (bijkomende
oppervlakte van reeds voorziene functies).
Vanuit de disciplines lucht en geluid, gekoppeld aan gezondheidsaspecten, wordt
m.b.t. het programma de geschiktheid van het plangebied voor een woonfunctie
bekeken.
Als resultante van dit onderzoek kunnen bouwstenen samengesteld worden die de
mogelijke combinaties van type en omvang van functies aangeven zoals die binnen
het plangebied kunnen worden gerealiseerd, rekening houdende met de draagkracht
van het mobiliteitssysteem en de kwaliteit van de leefomgeving.

§ De beoordeling van de ruimtelijke structuur, in de vorm van werkhypothesen en
onderzoeksvragen, is relevant voor alle disciplines. De verschillende disciplines
beoordelen de vooropgestelde werkhypothesen en behandelen de onderzoeksvragen,
en geven waar nodig aan waar er moet/kan worden bijgestuurd, of er bepaalde
randvoorwaarden of aanbevelingen m.b.t. de inrichting nodig/wenselijk zijn. Hierbij
wordt ook deels de relatie gelegd met het ruimtelijk programma: waar relevant zullen
de disciplines aangeven welke randvoorwaarden of aanbevelingen voor bepaalde
functies kunnen worden geformuleerd. In het bijzonder de onderzoeksvraag met
betrekking tot de geschiktheid van een woonfunctie speelt in op de relatie met het
ruimtelijk programma.
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Het is belangrijk te duiden dat het ruimtelijk programma en de ruimtelijke structuur als
aanvullend op elkaar dienen beschouwd te worden, als essentiële onderdelen van het
plan. Beide ruimtelijke invullingen sporen hierbij parallel. Bij de studie van het ruimtelijk
programma  wordt  een  antwoord  gezocht  op  de  vragen  “Wat?”  en  “Hoeveel?”;  de
ruimtelijke structuur krijgt invulling op basis van de vragen “Hoe?” en “Waar?”. De
combinatie van de antwoorden op die vragen bepalen de vrijheidsgraden die in het
uiteindelijke plan, het RUP, nog kunnen gehanteerd worden.

7.2 Diepgang en reikwijdte van de milieubeoordeling

Het voornemen om de Contactzone Noorderlaan te transformeren naar een gemengd
stedelijk gebied betreft een plan, waarbij in deze fase van het proces de focus ligt op de
functionele invulling en ruimtelijke organisatie of structuur, eerder dan op
uitvoeringstechnische aspecten. Dit betekent dat niet alle mogelijke milieueffecten in
deze fase van het onderzoek (het plan-MER) relevant zijn. De wijze waarop elke
milieudiscipline wordt uitgewerkt en de diepgang van de milieueffectenbespreking wordt
daarom verder bepaald door:

§ het onderzoeksniveau (plan versus project);

§ de plankenmerken;

§ onderscheidend karakter van een effectgroep

Het betreft hier een eerste scoping van de milieueffecten. De wijze waarop deze scoping
wordt uitgevoerd wordt hierna verder beschreven. In een volgend hoofdstuk, waar dieper
wordt ingegaan op de relevante effectgroepen en de aanpak per milieudiscipline, wordt
deze scoping toegepast en uitgewerkt. Indien tijdens de opmaak van het plan-MER blijkt
dat bepaalde effecten, die momenteel niet worden vermeld, eveneens kunnen optreden,
wordt dit uiteraard mee onderzocht in het plan-MER.

7.2.1 Onderzoeksniveau

Effecten gerelateerd aan de werkzaamheden hebben enerzijds vaak een tijdelijk karakter
en zijn sterk afhankelijk van de uitvoeringstechnische aspecten, inrichting werfzone,
gebruikt materieel, …..

Deze effecten zijn dan ook typerend voor het onderzoek op projectniveau. Gezien deze
gegevens momenteel op planniveau niet gekend zijn en voor zover het tijdelijke effecten
betreft, worden effecten ten gevolge van de aanlegfase niet meegenomen op planniveau.
Uitzondering hierop zijn ingrepen die optreden tijdens de aanlegfase, maar die aanleiding
kunnen geven tot permanente effecten (bvb bemaling).

7.2.2 Plankenmerken

De impact van het plan op het milieu situeert zich globaal op drie vlakken:

§ Direct ruimtebeslag

De realisatie impliceert  een direct ruimtebeslag of  het fysisch aanwezig zijn van de
vooropgestelde functies. Dit ruimtebeslag brengt potentieel een aantal milieueffecten
met zich mee zoals een verschuiving van functies.

§ Ruimtelijke samenhang

De aanwezigheid van nieuwe functies (en mogelijk ook het gebruik ervan) heeft een
invloed op de ruimtelijke samenhang van een gebied op diverse vlakken (ecologisch,
landschappelijk, ruimtelijk, verkeerskundig, …). Hierbij kan enerzijds een barrière
ontstaan ten aanzien van aanwezige structuren, anderzijds kan de realisatie van het
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plan een versterking betekenen van bestaande structuren of een nieuwe verbinding
realiseren. Deze effecten worden ook wel netwerkeffecten genoemd.

§ Verstoring
Een wijziging van het functionele gebruik brengt potentieel een wijziging met zich
mee voor het omgevingsklimaat. Deze verstoring is in belangrijke mate afhankelijk
van de gebruiksintensiteit die de wijziging met zich brengt.

7.2.3 Onderscheidend karakter van een effectgroep

De milieueffectenbeoordeling op planniveau heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds
is het de bedoeling om mogelijke milieueffecten op planniveau in kaart te brengen en om
vanuit deze milieubeoordeling randvoorwaarden en aanbevelingen te formuleren voor de
verdere concretisering van het plan tot een project. Daarnaast is het de bedoeling om
inrichtings- en programma-alternatieven (o.b.v. werkhypothesen en onderzoeksvragen)
onderling te beoordelen en onderling te vergelijken zodat in kader van het RUP – mede
op basis van milieueffecten – een gemotiveerde afweging kan gebeuren.

Binnen de milieueffectenbeoordeling kan dan ook een onderscheid gemaakt worden
tussen algemene effectgroepen en onderscheidende effectgroepen:

§ Algemene effectgroepen zijn effectgroepen die op planniveau niet onderscheidend zijn
en waarvan de bespreking zich zal beperken tot een algemene kwalitatieve
bespreking. De bespreking van deze effectgroepen zal zich dan ook voornamelijk
toespitsen op het formuleren van aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het
plan (aanbevelingen op projectniveau).

§ Specifieke effectgroepen zijn effectgroepen die onderscheidend zijn op planniveau. De
beoordeling van deze effectgroepen zal dan ook bijdragen tot een gemotiveerde
afweging van de inrichtings- en programma-alternatieven (werkhypothesen).

7.3 Scoping relevante disciplines en effectgroepen

7.3.1 Relevante disciplines

Op basis van de planbeschrijving en rekening houdend met de omgevingskenmerken zoals
besproken bij de omgevingsanalyse (§ 5) worden onderstaande disciplines die relevant
geacht worden voor de uitwerking van het MER, als sleutel- of nevendiscipline
geselecteerd.
De sleuteldisciplines worden maximaal kwantitatief uitgewerkt. De uitwerking van de
nevendisciplines gebeurt eerder kwalitatief of desgevallend semi-kwantitatief.

Ruimtelijk programma Ruimtelijke structuur
Sleuteldisciplines

Mobiliteit X X
Geluid X X
Lucht X X

Nevendisciplines
Bodem en water X

Biodiversiteit X
Landschap,

bouwkundig erfgoed
en archeologie

X

Mens, ruimtelijke
aspecten en
gezondheid

X (gezondheid)
X (veiligheid)

X (ruimtelijke aspecten)
X (gezondheid)
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De coördinator zal erover waken dat ook het aspect licht in voldoende mate aan bod
komen. Het aspect licht wordt hiertoe behandeld binnen de disciplines fauna en flora en
mens – ruimtelijke aspecten.
Het aspect veiligheid wordt geïntegreerd binnen de discipline mens – ruimtelijke
aspecten, waarbij de bespreking zich baseert op de disciplines mobiliteit, geluid en lucht.

7.3.2 Relevante effectgroepen

Op basis van de planbeschrijving kan worden nagegaan welke ingrepen potentieel
relevant zijn en welke mogelijke directe en indirecte effecten deze ingrepen met zich
meebrengen. Dit resulteert in onderstaand ingreepeffectenschema.

Bij de uitwerking van de disciplinespecifieke methodiek zal meer in detail nagegaan en
verantwoord worden of en in welke mate onderstaande effectgroepen effectief zullen
behandeld worden in het MER.

Ingreep Directe effecten Indirecte effecten Relevante
milieudisciplines

Ruimte-inname § Wijziging bodemprofiel door
wijziging in verharding

§ Gewijzigde afwatering, impact op zowel
grond- als oppervlaktewater

§ Water, bodem,

§

§ Ecotoopinname en -creatie § Versnippering en barrièrewerking § F&F

§

§ Wijziging perceptie en
belevingswaarde;

§ Wijziging context en/of inname
(beschermd) erfgoed;

§ Wijziging landschapsstructuur

§ M&L

§ Wijziging ruimtelijke structuur § Wijziging bereikbaarheid van functies § Mens

§ Winst/verlies aan functies § Mens

Ingebruikname § Wijziging verkeersstructuur § Impact op verkeersdoorstroming, -
veiligheid en –leefbaarheid

§ Mens - mobiliteit

§ Gewijzigd geluidsklimaat § Geluid, F&F, mens

§ Gewijzigd luchtklimaat § Lucht, F&F, mens

§ Hinderaspecten (geluid, lucht, licht, …) § Mens, F&F

§ Wijziging belevingswaarde en
leefkwaliteit

§ Mens

§ Wijziging bodem- en
waterkwaliteit

§ Bodem, water, F&F

Bemaling § Wijziging grondwatertafel:
verdroging

§ Ecotoopwijziging door
verdroging/vernatting

§ Bodemzetting tgv ontwatering
samendrukbare laag met impact op
woningen, infrastructuur,
monumenten, archeologie, …

§ F&F

§ Water, bodem, mens,
M&L

Vergraving § Wijziging bodemprofiel

§ Bodemerosie thv vergraven
gronden

§ Mogelijke aantasting archeologie

§ Bodem

§
§ M&L
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7.4 Algemene methodologie milieuonderzoek en -beoordeling

De bespreking per milieudiscipline verloopt volgens een vaste indeling per discipline, met
name:

§ Afbakening studiegebied

§ Beschrijving referentiesituatie

§ Beschrijving en beoordeling milieueffecten

§ Milderende maatregelen

§ Synthese

Na de uitwerking per discipline komen nog volgende onderdelen aan bod:

§ Bespreking van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario

§ Leemten in kennis

§ Voorstellen inzake monitoring

7.4.1 Afbakening studiegebied

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het studiegebied.

§ Het plangebied betreft het gebied binnen de contour van het plan, zoals aangegeven
onder de projectbeschrijving.

§ Het studiegebied is ruimer en omvat het volledige gebied tot waar de milieueffecten
van het plan zich (kunnen) voordoen enerzijds, of van waaruit er een impact bestaat
op het plangebied anderzijds. De concrete afbakening van het studiegebied is
afhankelijk van de beschouwde discipline en wordt voor elke discipline afzonderlijk
bepaald.

7.4.2 Beschrijving referentiesituatie

Voor rapportage over de referentiesituatie worden de elementen samengebracht uit het
voorbereidend onderzoek aangevuld met informatie uit andere studies en informatie
verzameld tijdens een terreinbezoek of desktopanalyse. De beschrijving spitst zich toe op
de elementen die relevant zijn voor de effectbeoordeling op planniveau.

§ Referentiesituatie plangebied:

De referentiesituatie voor het plangebied zelf komt overeen met de feitelijke situatie
op het terrein anno 2016.

§ Referentiesituatie omgeving plangebied:

Referentiesituatie 1

Voor de omgeving van het plangebied omvat de referentiesituatie 1 t.a.v. de huidige
situatie een aantal ontwikkelingen die in aanleg zijn of op korte termijn gepland.

- Ontwikkelingen Havanasite:

Op 26 september 2016 werd het RUP Havanastraat goedgekeurd. Dit gebied bevindt
zich ten oosten van de Noorderlaan, net ten noorden van het plangebied
Contactzone  Noorderlaan.  Op  de  site  zijn  oa.  een  parkeergebouw  met  oa.  P+R-
functie en een grootschalige detailhandel gepland. Deze ontwikkelingen worden
mee opgenomen in de referentiesituatie

- Brabo 2:
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Momenteel zijn op de Noorderlaan werken aan de gang in het kader van Brabo 2.
Het gaat om de heraanleg van de Noorderlaan waarbij de weg geherprofileerd
wordt en de bestaande tramlijn meer naar het noorden doorgetrokken wordt. Een
keerlus is voorzien ter hoogte van de Havanasite, waar voornoemd parkeergebouw
met P+R-functie is gepland. De referentiesituatie veronderstelt de realisatie van
deze ontwikkelingen van Brabo 2.

Referentiesituatie 2

In functie van de verkeersintensiteiten in het studiegebied omvat de referentiesituatie
2 t.a.v. referentiesituatie 1, de realisatie van de oosterweel. Deze 2e referentiesituatie
komt enkel aan bod binnen de discipline mobiliteit en afgeleide (deel)disciplines m.n.
lucht, geluid en gezondheid, m.n. in de effectgroepen die gerelateerd zijn aan
verkeersintensiteiten.

Samengevat:

Voor de discipline mobiliteit, lucht geluid en mens-gezondheid :
   Referentiesituatie 1 = huidige situatie + Brabo 2 + ontwikkeling Havanasite
   Referentiesituatie 2 = huidige situatie + Brabo 2 + ontwikkeling Havanasite + Oosterweel

Voor de overige disciplines :
   Referentiesituatie = Referentiesituatie 1

7.4.3 Effectvoorspelling en –beoordeling

De effectbeschrijving en –beoordeling wordt per discipline als volgt uitgewerkt:

§ Methodologie

§ Bespreking ruimtelijk programma

§ Bespreking ruimtelijke structuur

7.4.3.1 Methodologie

De methodologie wordt verderop voor elke milieudiscipline onder de respectievelijke
paragrafen verder toegelicht. Belangrijk is dat de onderbouwing van de resultaten
transparant is. Dit betekent dat de toetsingscriteria duidelijk gedefinieerd zijn en dat de
evaluatie van de effecten gebaseerd is op een duidelijk omschreven waardering.

De beoordeling van de milieueffecten gebeurt systematisch (aan elk effect wordt een
significantie-oordeel toegekend), onderbouwd (aan de hand van meer specifieke criteria
per discipline/effectgroep) en op een uniforme wijze. Volgende terminologie en codering
wordt gebruikt in de significantiebepaling:

§ Aanzienlijk negatief (---);

§ Negatief (--);

§ Beperkt negatief (-);

§ Verwaarloosbaar of geen effect (0);

§ Beperkt positief (+);

§ Positief (++);

§ Aanzienlijk positief (+++);
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Per discipline wordt in de methodiek beschreven en gemotiveerd welke effectgroepen
onderzocht worden in het MER. In functie van de effectgroepen waar een beoordeling aan
vast hangt, worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed
mogelijk de significantie gemotiveerd.

Per discipline wordt aangegeven welke effectgroepen relevant zijn in elk onderdeel van
de effectbespreking, en of de bespreking kwalitatief of kwantitatief gebeurt. Dit aan de
hand van volgende tabel:

Effectgroep3 Effecten ruimtelijk programma Effecten ruimtelijke structuur

W
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se

Onderzoeksvragen W
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ot
he

se

Onderzoeks-
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Onderzoeks-

vragen

w1 1a 1b  1c 1d w2 2a 2b w3 3a 3b 3c 3d w4 4a 4b

Effectgroep 1

Effectgroep 2

…

Legende

W1 : Basisprogramma

1a : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua functies?

1b : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua locatie?

1c : In welke mate is er functionele verbreding en/of verdichting mogelijk?

1d : In welke mate is het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?

W2 : Externe ontsluiting :

· Via ventwegen naar de Noorderlaan

· Via Groenendaallaan, Michiganstraat (enkel naar Noorderlaan) of via de Korte Wielenstraat.

· NIET via de Vosseschijnstraat

2a : Wat is de noodzaak of wenselijkheid om bestaande verbindingen naar de Vosseschijnstraat te

behouden, optimaliseren of uit te breiden?

2b  :  Op  welke  manier  kan  de  interne  ontsluiting  van  het  plangebied  georganiseerd  worden  in

aansluiting op de werkhypothese 2a?

W3 : Ononderbroken groene spoorwegcorridor

3a : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een ecologische verbindingsfunctie vervullen?

3b : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen binnen de

waterhuishouding?

3c : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen als zone om hittestress in de

omgeving tegen te gaan?

3d : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een langzaamverkeersfunctie vervullen?

W4 : Een dwarsverbinding op mesoniveau ter hoogte van de Michiganstraat, en meerdere oost-west

verbindingen op microniveau elders in het gebied (structurerend en verbindend; aansluitend op

groene corridor en haar verschillende functies).

4a : Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een impact op de effectiviteit?

4b : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of dimensionering van de verbindingen kunnen gedaan

worden i.f.v. de effectiviteit?

relevante effectgroep :

KN: kwantitatief

KW: kwalitatief

3 Aspecten die voor de desbetreffende discipline relevant zijn
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7.4.3.2 Bespreking ruimtelijk programma

Zoals hoger aangegeven vertrekt de beoordeling vanuit een basisprogramma dat als een
werkhypothese beschouwd wordt. Deze werkhypothese wordt voor de relevante
disciplines besproken en beoordeeld.
Vervolgens worden de geformuleerde onderzoeksvragen bekeken m.b.t.
inwisselbaarheid, verdichting en verbreding.

7.4.3.3 Bespreking ruimtelijke structuur

De effectbespreking van de ruimtelijke structuur vertrekt vanuit verschillende
werkhypothesen.
Elke werkhypothese zal, waar relevant, besproken en beoordeeld worden. Waar nodig zal
worden aangegeven waar deze werkhypotheses verder moeten/kunnen worden
bijgestuurd, of er bepaalde randvoorwaarden m.b.t.de inrichting nodig/wenselijk zijn.

Ten aanzien van elke werkhypothese werden onderzoeksvragen geformuleerd. Na de
bespreking van de werkhypothese zullen voor elke discipline de relevante
onderzoeksvragen behandeld worden.

7.4.4 Cumulatieve effecten met geplande ontwikkelingen

Van de geplande ontwikkelingen zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen in de
referentiesituatie :

· Referentiesituatie 1 : Brabo 2 en ontwikkeling Havanasite
· Referentiesituatie 2 : Brabo 2, ontwikkeling Havanasite en Oosterweel

Cumulatieve effecten met deze ontwikkelingen zijn zodoende reeds meegenomen in de
effectbespreking.

Voor de andere opgelijste geplande ontwikkelingen zal, indien relevant voor de
desbetreffende discipline (zie § 6.9), bekeken worden of er cumulatieve effecten te
verwachten zijn.

7.4.5 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Dit luik omvat enerzijds een opgave van alle relevante maatregelen en/of
randvoorwaarden ter voorkoming of ter vermindering van (aanzienlijk) negatieve
effecten. Deze milderende maatregelen en randvoorwaarden zijn nodig om de milieu-
impact tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Het MER geeft duidelijk aan welke
maatregelen en randvoorwaarden dienen vertaald te worden in het RUP en welke
milderende maatregelen of randvoorwaarden op een andere manier dienen te worden
geconcretiseerd (vb. flankerende maatregelen).

Naast milderende maatregelen worden waar relevant ook aanbevelingen geformuleerd
ter bevordering van positieve effecten en het minimaliseren van beperkt negatieve
effecten. In de verschillende disciplines zal worden aangeduid of een maatregel een
dwingende milderende maatregel betreft (M) dan wel een eerder vrijblijvende een
aanbeveling (A)

Voor de formulering van milderende maatregelen zal onder meer gesteund worden op de
methodiek zoals weergegeven in de ‘Handleiding milderende maatregelen binnen het
MER, met het oog op een verduidelijking en betere doorwerking ervan’ (2012).
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Figuur 7-1: onderscheiden types van maatregelen (in functie van het doorwerkingsniveau)

(Bron: Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een
verduidelijking en betere doorwerking ervan (2012), Antea iof LNE, afd. MNE, dienst
MER.)

7.4.6 Synthese

In de eindsynthese per discipline worden als besluit van de milieueffectbeoordeling de
effecten per effectgroep in tabelvorm samengevat evenals de significantie van de effecten
en de mogelijke impact van milderende maatregelen.

Hier  zal  zo  mogelijk  ook  een  gemotiveerde  afweging  van  inrichtings-  en  programma-
alternatieven gegeven worden specifiek voor de beschouwde discipline.

7.4.7 Leemten in de kennis

Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn waarmee de
deskundigen worden geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld volgens:

§ Leemten met betrekking tot het project (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende
gegevens inzake de projectkenmerken).

§ Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende informatie inzake
omgevingskenmerken).

§ Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende
kennis in dosis-effectrelaties).
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7.4.8 Postevaluatie en monitoring

Per discipline wordt nagegaan of er verdere opvolging van een milieueffect wenselijk is
onder de vorm van monitoring of postevaluatie.

7.4.9 Discipline overschrijdende elementen

Na de bespreking per discipline worden volgende elementen discipline overschrijdend
besproken:

§ Grensoverschrijdende effecten

Met het begrip ‘grensoverschrijdende effecten’ worden de mogelijke milieueffecten
bedoeld die een gewest- of landgrens overschrijden. In het kader van voorliggend plan
worden geen grensoverschrijdende milieueffecten verwacht.

§ Integratie en eindsynthese van de milieubeoordeling

De resultaten van de effectbespreking per discipline worden geïntegreerd in een
globale afweging en eindbeoordeling. Hieruit wordt een geïntegreerd pakket van
milderende maatregelen gedestilleerd. Uit het pakket van milderende maatregelen
selecteren we ten slotte deze maatregelen die een doorvertaling kunnen krijgen in het
ontwerp en de uitvoering van het project. Hierbij wordt aangegeven onder welke vorm
deze doorvertaling kan gebeuren.

Hier zal hier ook een disciplineoverschrijdende, gemotiveerde afweging van
inrichtings- en programma-alternatieven gegeven worden.
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8 DISCIPLINE MENS-MOBILITEIT

8.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied is het geografisch gebied waarin potentieel de effecten van het plan
worden verwacht. Om het studiegebied af te bakenen op vlak van het wegennetwerk, zijn
volgende factoren bepalend:

§ de voetgangers- en fietsinfrastructuur

§ het openbaar vervoersnetwerk

§ het wegennet dat op een ruimer schaalniveau instaat voor de bovenlokale ontsluiting,
en waarvan het studiegebied een onderdeel vormt: Noorderlaan en de
Vosseschijnstraat, vanaf de Groenendaallaan tot en met op- en afrittencomplex
Ekeren, en de Groenendaallaan vanaf de Vosseschijnstraat tot en met op- en
afrittencomplex Merksem

§ de verkeersinfrastructuur waarop wordt aangetakt en wegen waar een wijziging in
verkeersintensiteiten wordt verwacht;

Figuur 8-1: Afbakening studiegebied
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8.2 Beschrijving van de referentiesituatie

Bij de beschrijving van de referentiesituatie komt zowel het langzaam verkeer
(voetgangers en fietsers), het openbaar vervoer en het auto- en vrachtverkeer aan bod.
Zoals aangegeven onder de algemene methodologie (zie § 8.4.2) betreft de
referentiesituatie voor het MER in eerste instantie de huidige situatie (§ 8.2.1) aangevuld
met enkele infrastructurele ontwikkelingen die lopende zijn of op korte termijn
gerealiseerd zullen worden, in dit  geval  Brabo 2 en de geplande ontwikkelingen op de
Havanasite. Deze referentiesituatie (referentiesituatie 1) wordt beschreven onder § 8.2.2.
Daarnaast wordt een tweede referentiesituatie in rekening gebracht waarbij de
oosterweelverbinding gerealiseerd is. Deze referentiesituatie mét Oosterweelverbinding
(referentiesituatie 2) wordt beschreven onder § 8.2.3.

8.2.1 Bestaande situatie

8.2.1.1 Verkeersstructuur
Voetgangers

Voetgangers maken uiteraard, in afstand, korte verplaatsingen. En dit gedeeltelijk als
voor- en natransport in relatie tot het openbaar vervoer. Daarom zijn de voorzieningen in
de directe omgeving en de relatie tot de belangrijkste haltes van belang.

De projectlocatie Noord-Center ligt vlak bij een tramhalte. Er is een beveiligde oversteek
voorzien, zodat voor- en natransport vlot mogelijk is.

Langs de Noorderlaan is er geen afzonderlijk voetpad. In relatie tot de woonomgeving in
Merksem is dit niet ideaal. De afstand (min. 1,5km) is ook groot. Ook tot de zuidzijde van
de woonomgeving Luchtbal is de afstand (+/- 750m) relatief groot. Tot de noordzijde van
de woonomgeving Luchtbal is de afstand ongeveer 1km.Projectlocatie parking hoek
Groenendaallaan-Noorderlaan ligt eveneens vlak aan een tramhalte met beveiligde
oversteek.

De woonomgeving Merksem (min. 800m) kan bereikt worden via de oversteken beveiligd
door verkeerslichten en de voetpaden langs de Groenendaallaan. Dit  geldt ook voor de
zuidzijde van de woonomgeving Luchtbal (+/- 200m ) De afstand tot de noordzijde van de
woonomgeving Luchtbal is wel een stuk groter (+/- 1,8km).

Fietsers

Het fietsnetwerk is voornamelijk uitgebouwd langs de hoofdwegen die het plangebied
begrenzen.

Bovenlokale functionele fietsroutes zijn er langs de Noorderlaan en de Groenendaallaan.
Op de Straatsburgbrug-Straatsburgdok/Noordkaai en langs de spoorlijn tussen Essen en
Antwerpen, zijn fietsostrades ingericht, resp. FR10 en F14.

De Noorderlaan zal, na heraanleg (werkzaamheden lopende) langs beide zijden
beschikken over een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad, met oversteken op regelmatige
afstand, beveiligd door verkeerslichten. Aan de westzijde is er geen doorlopend voetpad,
waardoor mogelijke voetgangers eveneens het fietspad zullen gebruiken. Ook langs de
Vosseschijnstraat en de Groenendaallaan zijn er in de twee rijrichtingen fietspaden
(enkelrichting), die echter niet van de beste kwaliteit zijn (vooral het segment van de
Groenendaallaan tussen de Vosseschijnstraat en de Noorderlaan). Het fietspad langs de
Vosseschijnstraat maakt evenwel geen deel uit van het bovenlokale fietsroutenetwerk.
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Openbaar vervoer

Het openbaar vervoersaanbod bestaat zowel uit trein, tram als bus. Het NMBS station
Luchtbal is een halte op de spoorlijn Essen –Antwerpen. Het station Luchtbal ligt op zo’n
350 meter afstand van het kruispunt Groenendaallaan – Noorderlaan. Het station wordt
ook  bediend  door  buslijnen  en  een  tramlijn.  Er  is  overstapmogelijkheid  op  meerdere
buslijnen en tram 6. Deze laatste tramlijn heeft een frequentie van 6x per uur.

Figuur 8-2: Netplan De Lijn omgeving studiegebied
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Langs de Noorderlaan rijden meerdere buslijnen:

· 720: Antwerpen – Hoevenen – Kapellen – Putte;

· 730: Antwerpen – Ekeren – Brasschaat;

· 760: Rooseveltplaats – Delwaidedok via Noorderlaan;

· 761: Rooseveltplaats – Luithagen;

· 770: Antwerpen – Hoevenen – Zandvliet;

· 772: Antwerpen – Hoevenen – Zandvliet via Schoonbroek;

· 775: Antwerpen – Hoevenen – Stabroek;

· 778: Merksem scholen – Hoevenen – Zandvliet via Bredabaan;

· 779: Merksem scholen – Hoevenen – Zandvliet.

De openbaar vervoerlijnen rijden over het algemeen met een zeer hoge frequentie en
bedienen hoofdzakelijk het noorden van Antwerpen.

Auto- en vrachtverkeer

Autoverkeer kan via de op- en afrit aan de Groenendaallaan de E19 bereiken. De A12 is
bereikbaar via het afrittencomplex aan de Noorderlaan. Ekeren en Merksem zijn via de
Ekersesteenweg en de Havanastraat en Groenendaallaan te bereiken. De Noorderlaan en
de Straatsburgbrug leiden naar het Eilandje en het stadscentrum. De Vosseschijnstraat
functioneert als havenontsluitingsweg. Op deze weg wordt ook verkeer van de
brandweerkazerne, Brico Plan- It, Decathlon en Metropolis ontsloten.

Het  Albertkanaal  ten  zuiden  van  het  plangebied  is  de  belangrijkste  waterweg  voor  de
binnenscheepvaart in België. Het goederenvervoer in de richting Antwerpen wordt
beheerst door bouwmaterialen en metalen. In opwaartse richting (naar Luik) domineren
vloeibare brandstoffen en - in mindere mate wegens concurrentie van de spoorwegen -
ertsen.

Het noordelijk en middelste fragment van de spoorbundel aan de westzijde van het
plangebied betreft een goederenspoor i.f.v. de haven. Het meest zuidelijke fragment van
de spoorbundel is niet meer operationeel en ontbreekt deels.

Op microniveau wordt de site Noord-Center (volgens plannen Noorderlaan) ontsloten via
de Michiganstraat, die via een ventweg (dus rechts-in – rechts-uit) aansluit op de
Noorderlaan. Aan de westzijde sluit de Michiganstraat door middel van een
voorrangsgeregeld kruispunt met opstelstroken aan op de Vosseschijnstraat (ter hoogte
van spooroverweg).

De Metropolissite wordt momenteel ontsloten via het kruispunt Groenendaallaan x
Kotterstraat. Men kan ook via de Vosseschijnstraat ontsluiten. Na voltooiing van de
heraanleg van de Noorderlaan zal  er  ook een uitrit  op de ventweg van de Noorderlaan
zijn.
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Figuur 8-3: ontsluitingsstructuur auto- en vrachtverkeer
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8.2.1.2 Verkeersintensiteiten als basis voor opbouw referentiesituatie
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de telgegevens die door de stad en AWV ter
beschikking gesteld werden.

Gelet  op  de  aard  van  de  omgeving  en  de  mogelijke  ontwikkelingen  worden  voor  de
kruispunttellingen enkel de gegevens van de maatgevende avondspits (17u00-18u00)
opgenomen, en dit uitgedrukt in pae/u (behalve als uitdrukkelijk anders vermeld).

De telgegevens voor de bestaande situatie worden kort besproken. Verder wordt niet
ingegaan op de huidige verkeersafwikkeling. De bestaande situatie wordt verder immers
niet als referentiesituatie gebruikt in dit MER. De telgegevens van de bestaande situatie
dienen louter als basis om de referentiesituaties zoals beschreven in § 8.2.2 en § 8.2.3 op
te bouwen.

Kruispunt Noorderlaan x Havanastraat x Korte Wielenstraat (30-09-
2014, bron: BAM)

De totale kruispuntbelasting tijdens het drukste avondspitsuur bedroeg 4301 pae/u. De
Noorderlaan is de dominante stroom, met daarnaast een opvallende linksafbeweging van
de Korte Wielenstraat richting noorden.
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Kruispunt Noorderlaan x Groenendaallaan (7/10/2014, bron: BAM)

De totale kruispuntbelasting tijdens het drukste avondspitsuur bedroeg 5457 pae/u.
Zowat alle bewegingen op dit kruispunt kennen belangrijke intensiteiten. De westelijke
zijde van de Groenendaallaan is in verhouding het minst belast.
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Kruispunt Noorderlaan x Ekersesteenweg (30/09/2014, bron: BAM)

De totale kruispuntbelasting tijdens het drukste avondspitsuur bedroeg 4255 pae/u. De
Noorderlaan  is  de  drukste  as,  maar  de  rechtsafbeweging  van  de  Noorderlaan  naar  de
Ekersesteenweg is ook omvangrijk.



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 95

Kruispunt Vosseschijnstraat x Korte Wielenstraat (04/12/2015-
17/12/2015, bron: BAM)

Het onderstaande stroomdiagram bevat de gemiddelde uurintensiteit van 17u-18u voor
alle werkdagen in de telperiode, in motorvoertuigen. Het ging om tellingen via telslangen
op de voorsorteerstroken. Hierdoor werd geen volledige kruispunttellingen uitgevoerd.
De beweging komende van de Noorderlaan linksaf naar de Vosseschijnstraat werd niet
geteld.

Vooral de rechtsafbeweging komende van de Vosseschijnstraat naar de Korte Wielenstraat
valt op.
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Kruispunt Noorderlaan x Luithagen-haven (28/11/2013, bron: AWV)

De totale kruispuntbelasting tijdens het drukste avondspitsuur bedroeg 3996 pae/u. Er is
een keerbeweging op de oostelijke tak.
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Kruispunt Groenendaallaan x Kotterstraat (7/10/2014, bron: BAM)

De totale kruispuntbelasting tijdens het drukste avondspitsuur bedroeg 1880 pae/u.
Vooral de beweging in de Groenendaallaan van west naar oost is omvangrijk.
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Doorsnedetellingen Groenendaallaan x Vosseschijnstraat (12 t/m
27/04/2012, bron: BAM)

Door middel  van telslangen op meerdere takken werd dit  kruispunt waargenomen. Dit
leidt niet tot een volledig stroomdiagram op kruispuntniveau, maar geeft wel een beeld
van de intensiteiten op de takken.

Komende van de Straatsburgbrug linksaf naar de Vosseschijnstraat

De avondspits blijkt het drukste met 500 à 600 voertuigen tijdens het drukste uur.

Komende van de Vosseschijnstraat rechtsaf naar de Straatsburgbrug

De hoogste intensiteiten blijken in de ochtendspits te liggen met 700 à 800
motorvoertuigen per uur. Tijdens de avondspits gaat het om 300 à 400 mvt4/u.

4 Mvt = motorvoertuigen
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Komende van de Vosseschijnstraat rechtdoor en linksaf

Deze  beweging  is  minder  constant.  Er  zijn  uitschieters  tijdens  de  avondspits  tot  400
mvt/u, maar in normale omstandigheden gaat het om +/- 200 mvt/u.

Komende van de Groenendaallaan rechtsaf naar Vosseschijnstraat

De ochtendspits blijkt het drukst met circa 300 mvt/u. Tijdens de avondspits gaat het om
circa 200 mvt/u.
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Straatsburgbrug richting kruispunt Groenendaallaan x Vosseschijnstraat

De avondspits blijkt het drukst, met 1100 tot 1300 mvt/u.

Groenendaallaan weg van kruispunt Groenendaallaan x Vosseschijnstraat

De avondspits blijkt het drukst, met circa 700 mvt/u.
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Vosseschijnstraat weg van kruispunt Groenendaallaan x Vosseschijnstraat (exclusief
rechtsaf komende van Groenendaallaan)

De avondspits blijkt het drukst, met circa 500 mvt/u.

Straatsburgbrug weg van kruispunt Groenendaallaan x Vosseschijnstraat (exclusief
rechtsaf komende van Vosseschijnstraat)

De ochtendspits is het drukste, met 650 à 750 mvt/u.
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Lambrechtshoekenlaan (2014, bron: BAM)

In de Lambrechtshoekenlaan werd in 2014 een doorsnedetelling uitgevoerd. Op een
gemiddelde werkdag blijkt de ochtendspits het drukste richting Antwerpen, met +/- 1500
mvt/u. Tijdens de avondspits gaat het om +/- 1000 mvt/u in diezelfde richting. Richting
Merksem liggen de intensiteiten lager.
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Colombiastraat (2014, bron: BAM)

De intensiteiten in de Colombiastraat liggen relatief laag. Richting Antwerpen gaat het
gedurende de dag over ongeveer 40 mvt/u, zonder echte uitschieters. Richting Luchtbal
is dit +/- 90 mvt/u, met een uitschieter tot 120 mvt/u in het drukste ochtendspitsuur.

Complex Ekeren (april 2016, bron: Vlaams Verkeerscentrum)

Op basis van de verkeersindicatoren (Vlaams Verkeerscentrum) worden de intensiteiten
op de op- en afritten weergegeven, en dit voor april 2016.

Afrit Ekeren naar Ekeren richting Bergen-op-Zoom

De ochtendspits blijkt het drukst met circa 300 voertuigen. Tijdens de avondspits gaat het
om circa 150 voertuigen.
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Afrit Ekeren naar haven richting Bergen-op-Zoom

De ochtendspits blijkt het drukst met circa 1500 voertuigen. Tijdens de avondspits gaat
het om veel lagere intensiteiten. Er is een secundaire piek net na de middag.

Oprit Ekeren van Ekeren richting Bergen-op-Zoom

Tijdens de avondspits stijgen de intensiteiten tot ongeveer 600 mvt/u.
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Oprit Ekeren van haven richting Bergen-op-Zoom

Tijdens de avondspits stijgen de intensiteiten tot ongeveer 600 mvt/u.

Afrit Ekeren naar Ekeren richting Antwerpen

De ochtendspits is met +/- 600 mvt/u iets drukker dan de avondspits (+/- 450 mvt/u)
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Afrit Ekeren naar haven richting Antwerpen

De ochtendspits is met +/- 650 mvt/u drukker dan de avondspits (+/- 400 mvt/u)

Oprit Ekeren van Ekeren richting Antwerpen

Tijdens de avondspits bedragen de intensiteiten ongeveer 300 mvt/u. In de ochtendspits
is dit ongeveer 200 mvt/u.
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Oprit Ekeren van haven richting Antwerpen

Er wordt een duidelijke piek tijdens de avondspits waargenomen, met een intensiteit
boven 1250 mvt/u.
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8.2.2 Referentiesituatie 1

8.2.2.1 Verkeersstructuur
De referentiesituatie 1 is de bestaande situatie aangevuld met de ontwikkelingen in het
kader van Brabo 2 en in het kader van het RUP Havanastraat (o.a. doortrekking
tramverbinding op de Noorderlaan, tramkeerlus t.h.v. de Havanasite, P+R-gebouw ter
hoogte van de Havanasite, herprofilering rijweg Noorderlaan…). De ontwikkelingen van
Brabo 2 worden momenteel gerealiseerd.

Brabo 2

Brabo 2 is één van de onderdelen van het Masterplan 2020 en omvat de heraanleg van de
Noorderleien en het Operaplein, alsook een nieuwe tramverbinding richting Ekeren en
naar het Eilandje en het doortrekken van de tram in de Brusselstraat. Het project moet
via het openbaar vervoer zorgen voor een vlotte, hoogwaardige verbinding met het
noorden van de stad en het Eilandje. De Noorderleien, de Noorderlaan en de
Ekersesteenweg worden ingericht als stedelijke boulevard, met aandacht voor ruimtelijke
kwaliteit en verkeersveiligheid. Aan de A12 komt een park-and-ride-zone om de overstap
naar het openbaar vervoer te stimuleren.
De Noorderlaan wordt volledig heraangelegd. Het aantal rijstroken wordt teruggebracht
van 2x3 stroken + busstrook naar 2x2 rijstroken + vrije trambusbaan en één parallelweg
voor bestemmingsverkeer aan de kant van de brandweerkazerne. De busstroken (en het
deel centrale trambedding) worden vervangen door een tram-busbaan die aan de zijkant
van de weg aan de kant van Luchtbal komt te liggen. Het aantal kruispunten op de
Noorderlaan wordt beperkt tot vier. Aan elk van de vier kruispunten komen haltes die
maximum 500 meter uit elkaar liggen. Rechtstreekse erfontsluitingen op de Noorderlaan
worden afgesloten.
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Figuur 8-4: Ontwerp Noorderlaan i.k.v. Brabo 2
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Figuur 8-5: Inplantingsplan infrastructuur Brabo 2 t.h.v. Havanasite (bron: noorderlaan.noorderlijn.be)

We merken op dat op de plaats van de P+R op maaiveldniveau zoals aangegeven op het
plan in Figuur 8-5, een parkeergebouw wordt voorzien (zie ook onder Alinea Havanasite).
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Havanasite

De Havanasite is gelegen ten noorden van de kern van Antwerpen, ter hoogte van de
aansluiting  A12  met  de  R1.  De  A12  begrenst  de  site  aan  de  noordkant.  De  spoorlijn
Antwerpen-Essen doet dit voor de oostzijde. Verder wordt de Havanasite begrensd door
de N114-Ekersesteenweg, N180-Noorderlaan en de Havanastraat.

Op deze site staat een parkeergebouw gepland, deels met een P+R-functie in het kader
van het Noorderlijnproject. In het aanbestedingsdossier zijn 1695 parkeerplaatsen
opgenomen. Er wordt nog wat geschoven i.v.m. betere uitbating, maar het zal wel rond
dit  aantal  blijven.  Er  wordt  geen  onderscheid  gemaakt  tussen  de  P+R  plaatsen  en  de
andere. . Ook wordt er een grootschalige detailhandel gepland op de site, met
parkeerplaatsen deels op eigen terrein, deels aanvullend op de P+R-plaatsen in het
parkeergebouw, en daarnaast nog enkele stedelijke functies. Binnen de zones voor het
parkeergebouw en de grootschalige detailhandel geldt volgens het RUP een totale
maximale parkeernorm van 2700 autostaanplaatsen, voor beide zones opgeteld.

8.2.2.2 Verkeersintensiteiten
Het Provinciaal Verkeersmodel is op zich geschikt voor het studiegebied, maar het blijkt
onvoldoende gedetailleerd om rechtstreeks met de intensiteiten ervan te werken.
Verkeersmodellen zijn weergaves van de werkelijkheid, terwijl een telling een exacte
opname van de werkelijkheid is (op het moment van de telling uiteraard). De tellingen
zijn representatief, rekening houdend met de omstandigheden van de tellingen.
Verkeersmodellen wordt gekalibreerd en gevalideerd aan de hand van tellingen, maar dit
blijkt tot een te weinig gedetailleerde weergave van de intensiteiten (in absolute
waarden) te leiden, om de modelgegevens rechtstreeks te gebruiken.
Daarom wordt voor de beschrijving van de referentiesituatie maximaal gebruik gemaakt
van telgegevens. Tellingen geven steeds een beter beeld van de bestaande toestand dan
een modelmatige weergave hiervan. Modellen zijn dan weer geschikt om (toekomstige)
tendensen te onderkennen. Deze tendensen worden via omrekeningsfactoren, bepaald
uit het Provinciaal Verkeersmodel, doorgerekend op de telgegevens.

De verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie 1 worden zodoende in eerste instantie
gebaseerd op de tellingen die door de stad en AWV werden aangeleverd. De effecten van
Brabo 2 en de ontwikkelingen op de Havanasite worden hieraan toegevoegd op basis van
de tendensen uit het Provinciaal Verkeersmodel.
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Effect Brabo 2

Door middel van doorrekeningen met het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen werd
nagegaan wat de impact op de intensiteiten is van Brabo 2. De doorrekeningen zijn
uitgevoerd met behulp van het provinciaal verkeersmodel Antwerpen versie 3.7.1. Dit
provinciaal verkeersmodel5 beschrijft de mobiliteit van het personenverkeer aan de hand
van de spreiding in tijd en ruimte van socio-economische activiteiten, het volledige
multimodale vervoersaanbod, de aantrekkelijkheid van de verschillende vervoerwijzen en
de invloed hiervan op de modale keuze en trajectkeuze voor alle verplaatsingen. Het
gebruikte modelinstrumentarium focust vooral op een zo correct mogelijke modellering
van het personenverkeer, maar er wordt uiteraard ook rekening gehouden met het
vrachtverkeer over de weg. De vrachtwagenverplaatsingen worden berekend in het
strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1.

Het effect van Brabo 2 op het vlak van intensiteiten en doorstroming kan in principe
tweeërlei zijn. Enerzijds is er namelijk de tramlijn die kan resulteren in een modal shift
naar de tram. Anderzijds is er de insnoering van de Noorderlaan (2 i.p.v. 3 rijstroken).
Daarom wordt aan de hand van het provinciaal verkeersmodel Antwerpen versie 3.7.1
nagegaan of er een verschil is tussen de bestaande toestand 2013 (model BT2013) en de
bestaande toestand 2013 + brabo 2 (model BT2013+Brabo 2).
Het verschil voor het studiegebied is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 8-6: Verkeersintensiteiten bestaande toestand vs bestaande toestand + Brabo 2

Brabo 2 en de capaciteitswijzigingen op de Noorderlaan hebben, tijdens de avondspits,
vooral een effect op de zuid-noord verbinding (Noorderlaan). Ten noorden van de kruising
met de Groenendaallaan zullen de intensiteiten van zuid naar noord (stad uit) dalen met
ongeveer 15%. In de omgekeerde richting (stad in) zijn er geen grote wijzigingen
merkbaar.  Verder valt ook op dat het op -en afrittencomplex Merksem meer gebruikt
wordt (vooral door verkeer komende van het centrum), met hogere intensiteiten op de
Groenendaallaan als gevolg.

5 http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/

BESTAANDE TOESTAND + BRABO 2BESTAANDE TOESTAND
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Effect ontwikkelingen Havanasite

Op de Havanasite wordt naast een P+R, cf. het RUP Havanastraat, ook een grootschalige
detailhandel ontwikkeld; in de bestaande kazerne kan een stedelijk programma komen
(nog niet geconcretiseerd). Het containerpark wordt geherlokaliseerd binnen de site.
Tot recent leek het er op dat de zone voor grootschalige detailhandel zou ingevuld worden
door een nieuwe vestiging van IKEA, daar IKEA de betrokken gronden had aangekocht en
een project-m.e.r.-procedure was opgestart voor de bouw en exploitatie van een nieuw
woonwarenhuis op de site.  De verkeersgeneratie en -afwikkeling van de grootschalige
detailhandel  die  hier  in  het  RUP  Havanastraat  is  voorzien,  is  daarom gebaseerd  op  de
concrete cijfers van IKEA zoals opgenomen in de kennisgeving van het project-MER van
dat dossier.

Voor autoverkeer worden er 2 toegangswegen voorzien. Een primaire ontsluiting (in en
uit) gebeurt vanaf de Noorderlaan. Bezoekers kunnen hierbij de keuze maken om ofwel in
het parkeergebouw dan wel op parking onder het IKEA-woonwarenhuis te parkeren. Een
verbinding voor autoverkeer tussen beide wordt gemaakt door een helling die de eerste
verdieping van het parkeergebouw verbindt met het maaiveld ter hoogte van de zone Pu3
volgens het RUP Havanastraat. Op deze manier dienen de tramsporen binnen het
parkeergebouw niet gelijkgronds gedwarst te worden. Een secundaire toegang (in en uit)
wordt voorzien vanaf de Havanastraat en loopt langs de oost- en noordzijde van het IKEA-
gebouw. Ook via deze secundaire toegang zijn zowel het P+R-gebouw als de parking onder
het IKEA-gebouw bereikbaar.

Het aantal klanten met de auto is als volgt geraamd:

Tabel 8-1 : Verkeersgeneratie IKEA

Recent gaf IKEA te kennen af te stappen van het idee om een nieuw woonwarenhuis te
bouwen op de Havanasite. Niettemin kunnen de verkeersafwikkeling en -intensiteiten
zoals hierboven aangegeven, gehanteerd worden om de effecten van de ontwikkeling van
de Havanasite cf. het RUP Havanastraat in beeld te brengen.

Algemene trends

Recente publicaties wezen uit dat spitsen niet drukker worden, maar dat ze uitbreiden,
waardoor er een toename van de intensiteiten mogelijk is in klassieke daluren. De
autonome groei is dus niet meteen tijdens de spitsuren aanwezig, maar eerder buiten
deze klassieke spitsuren.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de intensiteiten op de Buitenring van de R1
(tussen  Merksem  en  Antwerpen  Noord)  weer,  dit  voor  de  maand  april  (bron:
http://indicatoren.verkeerscentrum.be/). Deze cijfers bevestigen bovenstaande
beweringen. Voor de intensiteiten tijdens de spitsuren (binnen de rode kaders) kan er de
laatste 3 jaar geen duidelijke stijgende trend worden vastgesteld. Doorheen de dag
(tussen  de  rode  kaders)  liggen  de  intensiteiten  van  2017  wel  duidelijk  hoger  dan  de
voorgaande jaren.
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Figuur 8-7: Evolutie van de intensiteiten op de Buitenring van de R1 (tussen Merksem en Antwerpen Noord) voor

de maand april (bron: http://indicatoren.verkeerscentrum.be/)

Daarnaast is er een stijgend fietsgebruik. Volgens de provinciale fietsbarometer
Antwerpen, die op 22 locaties heel het jaar door fietsers telt, is het fietsgebruik in Stad
Antwerpen,  in  2016,  met  5,36%  gestegen  ten  opzichte  van  het  jaar  ervoor  (bron:
www.provincieantwerpen.be). Deze trend lijkt zich voort te zetten. In de Copenhagenize
index, een ranking van de beste 20 fietssteden ter wereld, stijgt Antwerpen in 2017 van
de 9de naar de 7de plaats (http://copenhagenize.eu).

Kalibratie verkeersgegevens
Uit het voorgaande blijkt dat een heel gamma aan gegevens verzameld werd. Deze
gegevens zijn consistent met elkaar, maar zijn niet noodzakelijk één-op-één afgestemd.
Zo geven tellingen een goed beeld van de intensiteiten, maar het verkeer fluctueert dag
na dag, waardoor tellingen op verschillende dagen (in verschillende jaren) nooit volledig
overeenstemmen. Daarnaast is het, omwille van het grote studiegebied niet mogelijk om
voor elke verkeersstroom over een voldoende recente telling te beschikken. Dit hoeft
echter een onderbouwde en gedetailleerde referentiesituatie en effectbespreking niet in
de weg te staan. Door middel van kalibratie van zowel de telgegevens als van de effecten
van Brabo 2 en de ontwikkelingen op de Havanasite kan een waarheidsgetrouw
verkeersmodel opgebouwd worden.

Deze kalibratie wordt uitgevoerd via een specifiek hiertoe opgebouwd mesomodel
(software Visum). Via de TFlowFuzzy-techniek wordt de afwijking op afslagniveau in
vergelijking met de tellingen geminimaliseerd. Hierdoor ontstaat een waarheidsgetrouw
totaalbeeld van de intensiteiten in het studiegebied.

Totaalbeeld verkeersintensiteiten referentiesituatie 1

Op onderstaande figuur zijn de verkeersintensiteiten voor referentiesituatie 1
weergegeven. In bijlage is een gedetailleerd overzicht van de spitsintensiteiten (drukste
uur) per wegsegment terug te vinden.
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Figuur 8-8: Verkeersintensiteiten referentiesituatie 1

In bovenstaande intensiteiten zitten de volgende ontwikkelingen verwerkt:
· Brabo 2: daling van intensiteiten op het noordelijke segment van de Noorderlaan

+ stijging gebruik complex Merksem.
· Ontwikkelingen op Havanasite: verkeersgeneratie op een gemiddelde weekdag

voor een IKEA op de Havanasite. De meerderheid van het verkeer (69%) is
afkomstig van het noorden en gebruikt afrit Ekeren. Deze ontwikkelingen
belasten dus hoofdzakelijk het noordelijk gedeelte van het plangebied.

8.2.2.3 Verkeersafwikkeling
De doorstroming op kruispuntniveau wordt geanalyseerd aan de hand van
microsimulaties.

De groene lijnen in de hierna volgende figuur geven het netwerk weer waarbinnen de
verkeersafwikkeling wordt onderzocht. In het algemeen zijn volgende principes
gehanteerd:

· De verkeersafwikkeling is onderzocht voor alle wegen die aansluiten op het
plangebied, met uitzondering van de autosnelwegen.  De op -en afritten zijn wel
meegenomen in de berekeningen.

· Op de grote assen (Noorderlaan, Vosseschijnstraat en Groenendaallaan) is het
netwerk doorgetrokken tot aan het volgende grote kruispunt.  Wanneer een
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wachtrij tot aan het einde van het netwerk reikt, kan dus gesteld worden dat ook
de afwikkeling op het volgende grote kruispunt zwaar verstoord zal worden.
Concreet loopt het netwerk op deze grote assen tot aan de volgende kruispunten:

o Noorderlaan, noord: tot aan het lichtengeregeld kruispunt met de
Oosterweelsesteenweg

o Vosseschijnstraat, noord: tot aan het lichtengeregeld kruispunt met de
Oosterweelsesteenweg

o Groenendaallaan, oost: tot aan het lichtengeregeld kruispunt met de
Bredabaan.

o Groenendaallaan, west: tot aan de Siberiastraat

o Noorderlaan, zuid: tot aan het lichtengeregeld kruispunt met de Italiëlei
en de Londenstraat.

De kruispunten Groenendaallaan x Noorderlaan en Groenendaallaan x Vosseschijnstraat
zijn duidelijk oververzadigd. De verliestijden lopen hier op tot gemiddeld 315 seconden.
De file ontstaat aan het kruispunt Groenendaallaan x Noorderlaan, dat te weinig
capaciteit heeft om alle intensiteiten te kunnen verwerken. De wachtrijen die hier
ontstaan zullen de afwikkeling aan het kruispunt Groenendaallaan x Vosseschijnstraat
zwaar verstoren. Ook ter hoogte van het complex Merksem zijn er
doorstromingsproblemen. De verzadigingsgraad ligt rond de 100%.  Aangezien er zware
filevorming  is  ten  westen  van  het  complex  (Groenendaallaan  x  Noorderlaan)  is  de
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verkeersvraag hier nog hoger, waardoor de doorstromingsproblemen potentieel nog
zwaarder zullen zijn.

Op de overige kruispunten zijn er geen zware doorstromingsproblemen gemeten.

Figuur 8-9: Overzicht knelpunten referentiesituatie 1

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde wachttijden per
kruispunt en de daarmee overeenkomende verzadigingsgraden, conform de
methodologie (zie § 8.3).

Tabel 8-2 : Verzadigingsgraden in referentiesituatie 1

Kruispunt Gemiddelde
wachttijd

Verzadiging Kans op
congestie

Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 56s 80% Mogelijk
Noorderlaan x complex Ekeren 4s 22% Geen

Noorderlaan x Ekersesteenweg 27s 68% Beperkt
Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 47s 77% Beperkt
Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 5s 28% Geen
Noorderlaan x Manchesterlaan 16s 61% Zeer weinig
Noorderlaan x Michiganstraat 4s 22% Geen
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 3s 17% Geen
Noorderlaan x Santiagostraat 40s 74% Beperkt
Noorderlaan x Groenendaallaan 162s > 100% > 60

min/dag
Groenendaallaan x Vosseschijnstraat 315s > 100% > 60

min/dag
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Groenendaallaan x complex Merksem 100s > 90% 15 – 60
min/dag

Uit bovenstaande verzadigingsgraden kan dus afgeleid worden dat de referentiesituatie
zwaar overbelast is, er is geen restcapaciteit. Dit is vooral in het zuiden van het
studiegebied het geval. De file ontstaat aan het kruispunt Groenendaallaan x
Noorderlaan. Dit is ook zichtbaar op basis van onderstaande screenshot. De wachtrijen op
de Noorderlaan en Vosseschijnstraat reiken tot aan het einde van het netwerk en zijn dus
minimum 1500m en 500m lang. De wachtrij op de Vosseschijnstraat zal de route over de
kaaien dus in belangrijke mate bemoeilijken. Deze op de Noorderlaan is problematischer.
De wachtrij reikt minimaal tot aan het kruispunt met Italiëlei. De Leien is een belangrijke
verkeersader, de grote interactie tussen alle vervoersmodi zorgt ervoor dat deze as
filegevoelig is.  Wanneer de wachtrij op de Noorderlaan tot aan de Leien reikt, zal de
doorstroming hier dus zwaar worden verstoord.

Op de Kotterstraat verloopt de afwikkeling ook moeizaam, de wachtrij komt minimaal tot
aan Straatsbrugdok Noordkaai (einde netwerk).

Figuur 8-10: Visualisatie doorstroming referentiesituatie 1

Min. 1500m

Min. 500m
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8.2.3 Referentiesituatie 2

8.2.3.1 Verkeersstructuur

De verkeersstructuur voor referentiesituatie 2 is deze van referentiesituatie 1, aangevuld
met de Oosterweelverbinding.  De Oosterweelverbinding ligt niet binnen het studiegebied
en heeft dus enkel een effect op de intensiteiten. Het verkeersnetwerk blijft ongewijzigd
ten opzichte van referentiesituatie 1. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt dan ook
verwezen naar paragraaf 8.2.2.1.

8.2.3.2 Verkeersintensiteiten

Het effect van de realisatie van de Oosterweelverbinding op de intensiteiten in het
studiegebied van contactzone Noorderlaan is gebaseerd op de tendensen uit
doorrekeningen met het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen die uitgevoerd zijn in
functie van het plan-MER Oosterweelverbinding.
Volgende scenario’s zijn doorgerekend in het kader van plan-MER Oosterweelverbinding:

Tabel 8-3 : Scenario’s doorgerekend in het kader van plan-MER Oosterweelverbinding

Door een vergelijking te maken tussen REF 0.0.0 (Situatie 2020 zonder Oosterweel) en
REF 1.0.0 (Situatie 2020 mét Oosterweel) kan het effect van Oosterweel op het
studiegebied bepaald worden.
Voor de situatie 2020 mét Oosterweel is in eerste instantie een vergelijking gemaakt
tussen de 2 meest extreme tolscenario’s (geen tol ten opzichte van hoogste tol). De
verschillen tussen deze tolscenario’s op de intensiteiten van de kruispunten binnen het
studiegebied van dit MER zijn te verwaarlozen Het volstaat, met andere woorden, om
slechts 1 scenario te gebruiken (zonder tol) voor de vergelijking met REF 0.0.0 (zonder
Oosterweelverbinding).

In onderstaande figuur worden de intensiteiten voor de wegsegmenten binnen het
studiegebied weergegeven voor referentiesituatie 2. De intensiteiten kwamen tot stand
door de tendensen uit de doorrekeningen van het Provinciaal Verkeersmodel (zoals
hierboven aangehaald) toe te passen op de intensiteiten van referentiesituatie 1.
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Figuur 8-11: Verkeersintensiteiten referentiesituatie 2 en effect oosterweelverbinding op het kruispunt

‘Groenendaallaan x Noorderlaan’

Beide richtingen opgeteld zullen de intensiteiten binnen het studiegebied over het
algemeen dalen met 5% tot 15%.  Dit is een algemeen gemiddelde, voor bepaalde
rijrichtingen op bepaalde segmenten is de daling sterker, op andere segmenten wordt er
dan weer een stijging waargenomen.
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Voor de doorrekeningen met de microsimulatie wordt het effect per wegsegment en per
rijrichting in detail bestudeerd.

Door gebruik te maken van de situatie 2020, zitten ook andere relevante ontwikkelingen
op ruimere schaal, in zijn algemeenheid vervat in de intensiteiten.

8.2.3.3 Verkeersafwikkeling

Voor de microsimulatie van referentiesituatie 2 wordt hetzelfde netwerk gehanteerd als
voor referentiescenario 1, weliswaar met andere intensiteiten.

In onderstaande tabel wordt voor referentiesituatie 2 een overzicht gegeven van de
gemiddelde wachttijden per kruispunt en de daarmee overeenkomende
verzadigingsgraden.

Tabel 8-4 : Gemiddelde wachttijden per kruispunt en de daarmee overeenkomende verzadigingsgraden voor

referentiesituatie 2

Kruispunt Gemiddelde
wachttijd

Verzadiging Kans op
congestie

Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 54s 80% Mogelijk
Noorderlaan x complex Ekeren 3s 17% Geen
Noorderlaan x Ekersesteenweg 23s 66% Beperkt

Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 50s 78% Beperkt
Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 4s 22% Geen
Noorderlaan x Manchesterlaan 17s 62% Zeer weinig
Noorderlaan x Michiganstraat 3s 17% Geen
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 2s 11% Geen
Noorderlaan x Santiagostraat 24s 67% Beperkt
Noorderlaan x Groenendaallaan 133s > 100% > 60 min/dag
Groenendaallaan x Vosseschijnstraat 60s 82% mogelijk
Groenendaallaan x complex Merksem 79s 90% 15 – 60

min/dag

Het kruispunt Groenendaallaan x Noorderlaan is in referentiesituatie 2 zwaar overbelast
(verzadigingsgraad > 100%). De gemiddelde verliestijd van 133 seconden is allicht een
onderschatting  van  de  werkelijke  verliestijd.  De  wachtrij  op  de  zuidelijke  tak  van  de
Noorderlaan reikt tot aan het einde van het Vissim netwerk6 (+1500m). Ook ter hoogte
van complex Merksem verloopt de doorstroming moeizaam (verzadigingsgraad 90%). Op
de drukke momenten zal hier regelmatig meer dan 1 groenfase aangeschoven moeten
worden.  Omdat er in de lichtenregeling prioriteit is gegeven aan het doorgaand verkeer
op de Groenendaallaan (geen wachtrijen tot op de autosnelweg) komt de afwikkeling van
het kruispunt Groenendaallaan x Vosseschijnstraat in het algemeen niet in gevaar. Het
komt op piekmomenten echter wel regelmatig voor dat de wachtrij die ontstaat aan het
kruispunt ‘Groenendaallaan x Noorderlaan’ de afwikkeling aan de kruising met
Vosseschijnstraat tijdelijk verstoort. De restcapaciteit op de Groenendaallaan (binnen het
plangebied) is met andere woorden zeer beperkt.

Op de overige kruispunten zijn er geen zware doorstromingsproblemen gemeten. De
kruispunten ‘Noorderlaan x Malagastraat’ en ‘Noorderlaan x Havanastraat’  zijn
aandachtspunten, deze kruispunten hebben een verzadigingsgraad van rond de 80%
(mogelijke congestie).

6 Vissim is het microsimulatieprogramma waarmee gewerkt wordt
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Figuur 8-12: Overzicht knelpunten referentiesituatie 2

Uit bovenstaande verzadigingsgraden kan dus afgeleid worden dat referentiesituatie 2
overbelast is. Dit vooral in het zuiden van het studiegebied. De file ontstaat aan het
kruispunt Groenendaallaan x Noorderlaan. Dit is ook zichtbaar op basis van onderstaande
screenshot. De wachtrijen op de zuidelijke tak van de Noorderlaan reiken tot aan het einde
van het netwerk en zijn dus minimum 1500 m lang. Aangezien de wachtrij minimaal tot
aan het kruispunt met Italiëlei reikt, zal de doorstroming op de Leien dus zwaar worden
verstoord.

Op de hele Groenendaallaan is er nog weinig restcapaciteit.

Op de Kotterstraat verloopt de afwikkeling ook moeizaam, de wachtrij komt minimaal tot
aan Straatsbrugdok Noordkaai (einde netwerk).
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8.3 Methodologie effectbespreking en –beoordeling

Conform de kennisgevingsnota en de richtlijnen komen voor mobiliteit de volgende
aspecten aan bod:

Effectgroepen Aspecten Indicatoren en methodiek Significantiekader

Verkeersgeneratie Verkeersproductie en –

attractie en verdeling over de

vervoersmodi

Kwantitatieve bepaling van de

verkeersgeneratie voor de te

onderzoeken functies

Verkeersgeneratie wordt op

zich niet beoordeeld, maar

wordt als input voor overige

effectengroepen gehanteerd

Functioneren

verkeersysteem –

voetgangers,

fietsvoorzieningen en

het openbaar vervoer

Kwaliteit van het netwerk:

Structuur, continuïteit,

leesbaarheid, kwaliteit van

het netwerk

Kwalitatieve beoordeling van:

Missing links in het netwerk

Kwaliteit van de infrastructuur

Kwalitatieve beoordeling –

geen significantiekader

Functioneren

verkeersysteem -

personenvervoer en

vrachtverkeer

doorstroming

(verzadigingsgraad) thv

kruispunten

kwantitatieve analyse

aangevuld met kwalitatieve

beoordeling van het

afwikkelingsniveau thv

kruispunten, obv

microsimulatie

capaciteitsbeoordeling:

intensiteit > 80/90/100% van

capaciteit (verzadigingsgraad)

evolutie: verbetering/status

quo/verslechtering tov de

referentiesituatie voor zowel

personenvervoer als

vrachtverkeer

Bereikbaarheid van

functies

wijziging in bereikbaarheid

van (bestaande) functies in

het studiegebied voor de

verschillende vervoersmodi

omrijfactor voor langzaam

verkeer

kwalitatieve analyse

wijzigingen in

verkeerscirculatie

al dan niet gegarandeerde

bereikbaarheid van de

verschillende (bestaande)

functies voor de verschillende

vervoersmodi
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Verkeersveiligheid en -

leefbaarheid

conflicten tussen

verkeerstypes en

weggebruikers (autoverkeer-

langzaam verkeer, lokaal

verkeer-bovenlokaal verkeer)

barrièrewerking,

snelheidsregime en -verschil

evaluatie aantal

conflictpunten, kwalitatieve

beoordeling van potentieel

onveilige situaties, fiets- en

voetgangerscomfort

ongevalrisico, comfortniveau,

8.3.1 Verkeersgeneratie
Voor het gewenste programma wordt in het plan-MER het aantal personenverplaatsingen
gegenereerd door het plan berekend op basis van beschikbare kencijfers (CROW-
kengetallen,  OVG,…)  voor  de  te  onderzoeken  functies  (20.000  m²  grootschalige
detailhandel, wonen, uitbreiding bestaande functies, nieuwe gewenste functies, …).
Hierbij wordt eveneens een inschatting gemaakt van de modale verdeling van de
personenverplaatsingen. De effectengroep verkeersgeneratie wordt als input gehanteerd
voor de andere effectengroepen en vormt op zich geen voorwerp van vraagstelling in het
MER. Deze effectgroep wordt m.a.w. enkel besproken maar niet beoordeeld in het MER.

Aangezien niet geweten is welk type detailhandel er precies ontwikkeld zal worden, wordt
geen rekening gehouden met ketenbezoeken, waarbij men meer dan één winkel bezoekt,
maar er maar 2 verplaatsingen genereert worden per persoon. Dit zou voor een beperking
van de totale verkeersgeneratie zorgen. Er wordt eveneens geen rekening gehouden met
een mogelijks versterkend effect op de attractie door clustering van detailhandel. Beide
effecten zijn tegenovergesteld, zodat aangenomen kan worden dat de beschouwde
verkeersgeneratie de best mogelijke raming is, op basis van de gekende cijfers.

8.3.2 Functioneren van het verkeersysteem

Voor het personenvervoer worden de effecten per vervoerswijze apart beschouwd. In
eerste instantie worden de voetgangers bekeken. Hierbij worden de voorzieningen voor
voetgangers beschouwd, zowel op vlak van kwaliteit als op vlak van bereikbaarheid.
Vervolgens worden de voorzieningen voor fietsers beschouwd, waarbij de kwaliteit van
het fietsnetwerk, bereikbaarheid wordt onderzocht.
Het openbaar vervoer wordt eveneens in beschouwing genomen, waarbij de kwaliteit
van het openbaar vervoer in het studiegebied, de bereikbaarheid wordt beschouwd.
Als laatste vervoersmodus komt het autoverkeer aan bod. De kwaliteit van het wegennet,
de bereikbaarheid en verkeersveiligheid wordt onderzocht. Daarnaast wordt een
inschatting gemaakt van de parkeermogelijkheden binnen het plangebied.

8.3.2.1 Voetgangers- en fietsvoorzieningen
§ Kwaliteit van het netwerk en de infrastructuur

Voor de langzame vervoersmodi (voetgangers en fietsers) wordt een analyse gemaakt van
de structuur en continuïteit van het netwerk, de kwaliteit van de infrastructuur,
leesbaarheid van de weginrichting. Hierbij komen oa. volgende elementen aan bod:

- in welke mate past de groene spoorwegcorridor binnen en heeft hij toegevoegde
waarde op het netwerk van de langzame verkeersfuncties? Wat zijn
aandachtspunten voor de concrete invulling ervan?

- op welke manier kan de interne ontsluiting van het plangebied georganiseerd
worden in aansluiting op het netwerk voor de langzame verkeersfunctie buiten het
plangebied?

- welke maatregelen kunnen genomen worden om het netwerk te verbeteren voor
de langzame verkeersfunctie (obv gekende knelpunten, ontbrekende stukken in het
netwerk, ….)?
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- welke maatregelen kunnen genomen worden om de kwaliteit van de infrastructuur
voor deze vervoersmodi te verbeteren?

èDit aspect wordt kwalitatief behandeld. Daarom wordt voor deze indicator geen
significantiekader voorgesteld.

§ Bereikbaarheid

Dit aspect onderzoekt in welke mate het studiegebied en meer bepaald het plangebied
bereikbaar is voor voetgangers en fietsers. De mate waarin een omrijfactor optreedt voor
langzaam verkeer speelt hierbij een rol. Daarnaast speelt de interne bereikbaarheid van
de functies in het plangebied eveneens een rol.
Hierbij komen onder andere volgende elementen aan bod:

- mogelijkheid om het plangebied te voet of met de fiets te bereiken;

- beschikbare infrastructuur voor voetgangers en fietsers in aansluiting bij het
plangebied;

- de oversteekbaarheid van de Noorderlaan. In bijzonder na realisatie van Brabo 2 is
een aandachtspunt.

- mogelijkheid om de functies binnen het plangebied te bereiken voor fietsers en
voetgangers (bijvoorbeeld vanaf de parking, halte openbaar vervoer, ….)

Dit aspect wordt geïntegreerd beoordeeld met het aspect bereikbaarheid voor het
autoverkeer. Daarom wordt voor deze indicator verwezen naar het significantiekader dat
wordt voorgesteld bij bereikbaarheid van functies (zie § 8.3.3).

8.3.2.2 Openbaar vervoer
§ Kwaliteit van het netwerk en de infrastructuur

Voor het openbaar vervoer wordt een analyse gemaakt van de structuur en continuïteit
van het netwerk, de kwaliteit van de infrastructuur, leesbaarheid van de weginrichting.
Hierbij komen oa. volgende elementen aan bod:

- Ontsluiting en doorstroming openbaar vervoer

- frequentie openbaar vervoer

- op welke manier kan de interne ontsluiting van het plangebied georganiseerd
worden in aansluiting op het ov-netwerk buiten het plangebied?

- welke maatregelen kunnen genomen worden om het netwerk te verbeteren voor
het openbaar vervoer (obv gekende knelpunten, ontbrekende stukken in het
netwerk, ….)?

- welke maatregelen kunnen genomen worden om de kwaliteit van de infrastructuur
voor deze vervoersmodi te verbeteren?

èDit aspect wordt kwalitatief behandeld. Daarom wordt voor deze indicator geen
significantiekader voorgesteld.

§ Bereikbaarheid

Dit aspect onderzoekt in welke mate het studiegebied en meer bepaald het plangebied
bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Hierbij komen onder andere volgende elementen aan bod:

- mogelijkheid om het plangebied met het openbaar vervoer te bereiken;

- zijn de bushaltes vlot en veilig te bereiken;
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Dit aspect wordt geïntegreerd beoordeeld met het aspect bereikbaarheid voor het
autoverkeer. Daarom wordt voor deze indicator verwezen naar het significantiekader dat
wordt voorgesteld bij bereikbaarheid van functies  (zie § 8.3.3).

8.3.2.3 Personenvervoer en vrachtverkeer

§ Kwaliteit van het netwerk

De kwaliteit van het wegennet vormt een belangrijk aspect om te voldoen aan een goed
functionerend verkeersysteem voor het auto- en vrachtverkeer. Het aspect kwaliteit van
het netwerk wordt beschreven aan de hand de doorstroming van het verkeer. Gezien in
stedelijke context de doorstroming voornamelijk bepaald wordt door het functioneren van
de kruispunten wordt het aspect doorstroming op kruispuntniveau behandeld.
De omgeving van het plangebied staat reeds in de bestaande toestand onder druk qua
doorstroming (cfr. MOBER 2013). Er wordt een microscopisch verkeersmodel opgemaakt
voor de avondspits. Gelet op de aard van de bestaande en voorziene functies (o.a.
grootschalige detailhandel, wonen, uitbreiding bestaande functies,…), waarbij de
avondspits maatgevend is, wordt de avondspits in beschouwing genomen.

Voor verkeerskundige simulatiestudies wordt het microsimulatieprogramma VISSIM
gebruikt. Met VISSIM kunnen complexe verkeersprocessen op een duidelijke manier
inzichtelijk worden gemaakt. In het simulatiemodel kunnen verkeersregelingen,
rotondes, toeritdoseringen, voorrangsregelingen, openbaar vervoer, bruggen, sluizen, in-
en uitritten van parkeergarages, ongelijkvloerse kruisingen etc. worden opgenomen. Zo
wordt inzicht verkregen in de effecten, ontwikkelingen, verkeersmaatregelen en hun
onderlinge samenhang. In korte tijd kunnen verschillende scenario’s worden
gevisualiseerd en kunnen de effecten worden bepaald.

VISSIM modelleert op het laagste detailniveau alle betrokken verkeersdeelnemers. Aan de
infrastructuur zijn verschillende kenmerken te koppelen, zoals vormgeving, capaciteit,
maar bijvoorbeeld ook een openingsduur van een brug of het ontwerp van een
verkeersregelinstallatie. Een dynamische simulatie van de verkeersafwikkeling bij
voorgenomen maatregelen die ingrijpen in de verkeerscirculatie kan in dit stadium van
dienst zijn om bestuurders te ondersteunen in het nemen van een besluit voor invoering
van maatregelen op de singels. De driedimensionale visualisatie van de gemodelleerde
verkeerssituatie in VISSIM werkt zeer verhelderend in dergelijke delicate
besluitvormingsprocessen. In deze studie zal visualisatie een belangrijke rol spelen tijdens
de eerste fase van het onderzoek: het inventariseren van mogelijke effecten van
maatregelen.
De simulaties geven ook meer gedetailleerde informatie omtrent verliestijden, wachtrijen
en het gewenste functioneren van de verkeersregelingen.

Daarnaast wordt op basis van o.m. het onderzoekverplaatsingsgedrag de vertrektijden
over een dagperiode op een week- en zaterdag bepaald om oa. na te gaan welk effect niet
(of minder)-spitsgerelateerde functies (o.a. grootschalige detailhandel) hebben op de
doorstroming in het studiegebied.

Per kruispunt wordt de gemiddelde wachttijd per voertuig bepaald uit de microsimulatie.
Dit is het verschil tussen de reistijd in de maatgevende spitsperiode (avondspits en
zaterdagspits) en de reistijd bij vrij verkeer. Dit gebeurt voor alle kruispunten van de
Noorderlaan in het studiegebied. Op basis van deze gemiddelde wachttijd wordt de
verzadigingsgraad van het kruispunt bepaald, door middel van onderstaande tabel en
interpolatie.
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Gemiddelde wachttijd
per voertuig

Eerst groenfase voldoende Congestiekans
op het kruispunt

Verzadigingsgraad

≤ 10 sec Altijd Geen ≤ 55%
10-20 sec Bijna altijd Zeer weinig 55%-65%
20-55 sec Vaak Beperkt 65%-80%
55-80 sec Minder vaak Mogelijk 80%-90%
≥ 80 sec Wachtrij na 1e groenfase 15-60 min/dag 90%-100%

Lange wachtrij / overbelasting netwerk simulatie > 60 min/dag > 100%

Op basis van de wijziging van de verzadigingsgraad t.o.v de referentiesituatie (in
procentpunt) en de verzadigingsgraad van de toekomstige situatie wordt de kwantitatieve
beoordeling verder uitgewerkt volgens onderstaande significantiekader.
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Verzadigings-
graad

Geplande
situatie

Evolutie t.o.v. referentiesituatie (in procentpunt)
Toename verzadigingsgraad Toename

< 5%-
punt

Afname
< 5%-
punt

Afname verzadigingsgraad
> 50
%-

punt

20 à
50 %-
punt

10 à
20 %-
punt

5 à
10 %-
punt

Toenam
e < 5%-

punt

Toena
me <
5%-

punt

Toena
me <
5%-

punt

Toena
me <
5%-

punt
> 100% --- --- --- -- - 0 0 0 + +
90-100% --- --- -- - - 0 0 + ++ ++
80-90% -- -- - - 0 0 + ++ +++ +++
< 80% - - 0 0 0 0 + +++ +++ +++

De kwantitatieve beoordeling wordt aangevuld met een kwalitatieve beschrijving van de
verkeersafwikkeling op basis van de microsimulatie. Hierbij worden de onderscheidende
effecten kwalitatief beschreven voor bijvoorbeeld vrachtverkeer vs personenverkeer,
personenverkeer ifv woon-werk vs personenvervoer ifv grootschalige detailhandel vs
wonen, ….

8.3.3 Bereikbaarheid van functies
De effectgroep bereikbaarheid wordt gekoppeld aan wijzigingen in de bereikbaarheid van
functies of ruimtelijk samenhangende gehelen via verschillende modi: gemotoriseerd
verkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer. De bereikbaarheid via de verschillende
modi wordt geëvalueerd ten opzichte van de referentiesituatie.

Een specifiek aspect hierin is de rol als havenontsluitingsweg van de Vosseschijnstraat. De
mogelijke impact hierop wordt geanalyseerd.

Voor bereikbaarheid wordt het volgende significantiekader gehanteerd, waarbij de
aspecten mbt bereikbaarheid langzaam verkeer en openbaar vervoer worden
geïntegreerd:

Effectbeschrijving Significantie Effect

Aanzienlijk positief  +++ Sterke verbetering van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer en
haltes openbaar vervoer

Positief ++ Sterke verbetering van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en beperkte verbetering
van de bereikbaarheid langzaam verkeer en
haltes openbaar vervoer

Beperkt positief + Beperkte verbetering van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en/of beperkte
verbetering van de bereikbaarheid langzaam
verkeer en haltes openbaar vervoer

Verwaarloosbaar 0 Geen verbetering / vermindering van de
bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en
langzaam verkeer en openbaar vervoer

Beperkt negatief - Beperkte vermindering van de bereikbaarheid
voor gemotoriseerd verkeer en/of beperkte
vermindering van de bereikbaarheid langzaam
verkeer en openbaar vervoer

Negatief -- Sterke vermindering van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en beperkte vermindering
van de bereikbaarheid langzaam verkeer en
openbaar vervoer
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Aanzienlijk negatief --- Sterke vermindering van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer en
openbaar vervoer

8.3.4 Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

De effectengroep verkeersleefbaarheid binnen discipline mobiliteit onderzoekt de effecten
in relatie tot ‘het zich verplaatsen’, nl. in welke mate dat andere verkeersdeelnemers en
omwonenden gehinderd worden door het verkeer.

Binnen de effectgroep verkeersleefbaarheid wordt onder meer het aspect
verkeersveiligheid onderzocht. De verkeersleefbaarheid en – veiligheid wordt gekoppeld
aan wijzigingen in conflicten tussen verschillende verkeerstypes of verkeersdeelnemers.
Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met wijzigingen op het vlak van conflicten ten
opzichte van de referentietoestand. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten: aantal conflictpunten, types en scheiding van
verkeer (doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer) inrichting van de weg, aard van de
verkeersdeelnemers (gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer, aanwezigheid zwaar
verkeer…), snelheidsregime en snelheidsverschil tussen verkeer, kwaliteit van de fiets- en
voetpaden en oversteekplaatsen, …

Voor verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid wordt het volgende
significantiekader gehanteerd:

Effectbeschrijving Significantie Effect

Aanzienlijk positief  +++ ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zal
bestaande hinder van bovenlokaal niveau in de vorm
van sluikverkeer, verkeershinder en onveiligheid
worden opgelost en zal de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid in aanzienlijke mate verbeteren

Positief ++ ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zal
bestaande hinder van lokaal niveau in de vorm van
sluikverkeer, verkeershinder en onveiligheid worden
opgelost en zal de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid verbeteren

Beperkt positief + de geplande ontwikkelingen zullen in beperkte mate
een oplossing betekenen van bestaande hinder in de
vorm van sluikverkeer, verkeershinder en onveiligheid
op lokaal niveau en de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid beperkt verbeteren

Verwaarloosbaar 0 neutrale situatie op vlak van verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid

Beperkt negatief - de geplande ontwikkelingen zullen beperkte hinder in
de vorm van sluikverkeer, verkeershinder en
onveiligheid voor de omgeving tot gevolg hebben

Negatief -- de geplande ontwikkelingen zullen hinder in de vorm
van sluikverkeer, verkeershinder en onveiligheid voor de
omgeving tot gevolg hebben

Zeer significant negatief --- de geplande ontwikkelingen zullen de
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid van de
omgeving in het gedrang brengen ten gevolge van
hinder in de vorm van sluikverkeer, verkeershinder en
onveiligheid
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8.3.5 Indeling effectbespreking en -beoordeling

Het plan bevat twee componenten: het ruimtelijk programma en de ruimtelijke structuur.
De discipline mobiliteit is relevant voor de bespreking van beide componenten:

§ Ruimtelijk programma: de discipline mobiliteit zal in eerste instantie onderzoeken
welke  de  impact  is  van  het  bijkomend  programma,  zijnde  20.000m²  grootschalige
detailhandel op de verkeersafwikkeling in het studiegebied.

Daarnaast zal de discipline mobiliteit ook focussen op de onderzoeksvragen:

- de inwisselbaarheid van het programma: dit zowel voor de bestaande functies als
voor de bijkomende 20.000m² bijkomende detailhandel. In het bijzonder de
effectgroep doorstroming zal hierbij een rol spelen en de discipline zal onderzoeken
in welke mate er onderscheidende effecten te verwachten zijn op de
verkeersafwikkeling binnen het studiegebied. Vervolgens zal worden onderzocht in
welke mate de wijziging in doorstroming de verkeersveiligheid en –leefbaarheid en
de bereikbaarheid van de functies in het studiegebied beïnvloedt.

- de inwisselbaarheid qua locatie: hierbij gaat de discipline mobiliteit na wat de
impact is van de toebedeling van de functie grootschalige detailhandel (20.000m²)
aan een specifieke locatie. Daarnaast wordt onderzocht of onderscheidende
effecten worden verwacht op de verkeersafwikkeling binnen het studiegebied
indien de functie op een andere locatie wordt voorzien. Vervolgens kan de
verkeersveiligheid- en leefbaarheid en de bereikbaarheid van de functies worden
beïnvloed.

- mogelijkheid tot functionele verdeling en/of verdichting: de discipline mobiliteit
zal nagaan of er nog rek op het programma zit en of vanuit het aspect mobiliteit
woonfunctie binnen het programma mogelijk wordt geacht. Hierbij zal de
doorstroming op kruispuntniveau bepalend zijn. Naast de avondspitsperiode wordt
eveneens de dagperiode (interpolatie van de avondspits) in beeld gebracht om na
te gaan of niet (of minder) spitsgerelateerde activiteiten bijkomend in het
plangebied mogelijk worden geacht vanuit het aspect mobiliteit. Hierbij worden
zowel  nieuwe  functies  die  nog  niet  aanwezig  zijn  in  het  plangebied  als  een
verdichting van de aanwezige functies in beschouwing genomen.

§ Ruimtelijke structuur: De discipline mobiliteit gaat uit van de werkhypothesen zoals
geformuleerd in de planbeschrijving. Hierbij wordt o.a.. nagegaan of het vanuit
mobiliteitsoogpunt wenselijk is de bestaande verbindingsstraat (Michiganstraat) naar
de Vosseschijnstraat te behouden, te optimaliseren of uit te breiden. Daarnaast zal de
discipline mobiliteit focussen op de interne mobiliteitsaspecten binnen het
plangebied: de interne ontsluitingsstructuur in aansluiting bij de werkhypothesen,
aansluitingspunten op het omliggende wegennet (aantal, ligging, inrichting),
doorwaadbaarheid voor langzaam verkeer, aansluiting bij bestaande structuur voor
langzaam verkeer, …

Onderstaande tabel geeft aan welke effectgroepen relevant zijn in elk onderdeel van de
effectbespreking.
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Effectgroep Effecten ruimtelijk programma Effecten ruimtelijke structuur
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kh
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se

Onderzoeks-

vragen

w1 1a 1b  1c 1d w2 2a 2b w3 3a 3b 3c 3d w4 4a 4b

Verkeersgeneratie KN KW / KW / / / / / / / / / / / /

Functioneren van het

verkeerssysteem –

voetgangers,

fietsvoorzieningen en

openbaar vervoer

KW / / / / / / / KW / / / KW KW KW KW

Functioneren

verkeerssysteem –

personenvervoer en

vrachtverkeer

KN / KN KW / KN KN / / / / / / / / /

Bereikbaarheid

functies

KW / KW / KW KW KW KW KW / / / KW KW KW KW

Verkeersveiligheid en -

leefbaarheid

KW / KW KW KW / KW / KW / / / KW KW KW KW

Legende

W1 : Basisprogramma

1a : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua functies?

1b : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua locatie?

1c : In welke mate is er functionele verbreding en/of verdichting mogelijk?

1d : In welke mate is het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?

W2 : Externe ontsluiting :

· Via ventwegen naar de Noorderlaan

· Via Groenendaallaan, Michiganstraat (enkel naar Noorderlaan) of via de Korte Wielenstraat.

· NIET via de Vosseschijnstraat

2a : Wat is de noodzaak of wenselijkheid om bestaande verbindingen naar de Vosseschijnstraat te

behouden, optimaliseren of uit te breiden?

2b  :  Op  welke  manier  kan  de  interne  ontsluiting  van  het  plangebied  georganiseerd  worden  in

aansluiting op de werkhypothese 2a?

W3 : Ononderbroken groene spoorwegcorridor

3a : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een ecologische verbindingsfunctie vervullen?

3b : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen binnen de

waterhuishouding?

3c : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen als zone om hittestress in de

omgeving tegen te gaan?

3d : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een langzaamverkeersfunctie vervullen?

W4 : Een dwarsverbinding op mesoniveau ter hoogte van de Michiganstraat, en meerdere oost-west

verbindingen op microniveau elders in het gebied (structurerend en verbindend; aansluitend op

groene corridor en haar verschillende functies).

4a : Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een impact op de effectiviteit?

4b : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of dimensionering van de verbindingen kunnen gedaan

worden i.f.v. de effectiviteit?

relevante effectgroep :

KN: kwantitatief

KW: kwalitatief



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 132

8.4 Resultaten van de microsimulatie

Zowel de effectbespreking van het ruimtelijk programma (§ 8.5) als de effectbespreking
van de ruimtelijke structuur (§ 8.6) zijn in belangrijke mate gebaseerd op de resultaten
van de microsimulatie. Het opsplitsen van de bespreking van de (resultaten van de)
microsimulatie over de verschillende werkhypothesen en onderzoeksvragen heen zou
voor een sterke fragmentatie van de resultaten zorgen, terwijl het net om een globaal en
sterk geïntegreerd verhaal gaat. Bovendien zitten de aannames voor de verschillende
werkhypothesen en onderzoeksvragen zo sterk verweven in de onderzochte scenario’s,
dat een sterk opgedeelde bespreking tot veel herhalingen zou leiden.
Om het globale verhaal niet verloren te laten gaan en onnodige herhalingen in functie
van de leesbaarheid te vermijden, wordt er voor geopteerd om in eerste instantie de
microsimulatie voor de geplande situatie(s) gebundeld te bespreken, los van
werkhypothesen en onderzoeksvragen. Daarna zal dan onder de specifieke
werkhypothesen en onderzoeksvragen aangehaald worden wat op basis van het globale
verhaal de conclusies zijn voor de betreffende werkhypothese of onderzoeksvraag.

8.4.1 Beschrijving onderzochte scenario’s

Om een  zo  goed  mogelijke  uitspraak  te  kunnen  doen  voor  de  werkhypothese  voor  het
basisprogramma en antwoord te kunnen gegeven op de verschillende onderzoeksvragen
m.b.t. de locatie van het programma (inwisselbaarheid locatie) en de externe ontsluiting
(al dan niet inschakeling Vosseschijnstraat), zijn onderstaande scenario’s ontwikkeld en
doorgerekend.

Ontsluiting via Noorderlaan Inschakelen Vosseschijnstraat

Basisprogramma op
projectlocatie parking hoek
Groenendaallaan-
Noorderlaan

Scenario 1A Scenario 1B

Basisprogramma op
projectlocatie Noord-Center Scenario 2A Scenario 2B

Aanvullend werd op vraag van de stad een scenario 3 toegevoegd, waarbij op de volgende
wijze een gespreide locatie van het basisprogramma werd verondersteld :

· 15.000 m² op de projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan (site
Metropolis)

· 5.000 m² op de projectlocatie Noord-Center (site GM)

Ontsluiting via Noorderlaan Inschakelen Vosseschijnstraat

Basisprogramma
deels op parking hoek
Groenendaallaan-
Noorderlaan ( 15.000 m²)
deels projectlocatie Noord-
Center ( 5.000 m²)

Scenario 3A Scenario 3B

Inwisselbaarheid qua locatie

Wenselijkheid inschakelen

Vosseschijnstraat
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Hieronder worden de verschillende scenario’s nader omschreven.

In Scenario 1A wordt uitgegaan van een
ontwikkeling van 20.000m2 detailhandel ter
hoogte van de parking hoek Groenendaallaan-
Noorderlaan. De site zal ontsluiten via de
Noorderlaan (enkel rechts afslaand ingaand
verkeer) en de bestaande in/uitrit op de
Groenendaallaan (tegenover de Kotterstraat).

Naast het voorzien van een nieuwe inrit op de
Noorderlaan wijzigt er niets aan het netwerk
ten opzichte van de referentiesituatie.

Waar nodig worden de lichtenregelingen, op
basis van de nieuwe intensiteiten,
geoptimaliseerd ten opzichte van de
referentiesituatie. De groentijden worden met
andere woorden aangepast.

Scenario 1B gaat uit van dezelfde locatie voor
de te ontwikkelen oppervlakte detailhandel
(20.000m2), meer bepaald op de parking hoek
Groenendaallaan-Noorderlaan. Naast een
ontsluiting  op  de  Noorderlaan  (IN)  en  de
Groenendaallaan (IN/UIT) wordt er ook een in
–en uitrit voorzien op de Vosseschijnstraat.

Voor de rest blijft het netwerk ongewijzigd ten
opzichte van de referentiesituatie.

Waar nodig worden de lichtenregelingen, op
basis van de nieuwe intensiteiten,
geoptimaliseerd ten opzichte van de
referentiesituatie. De groentijden worden met
andere woorden aangepast.

In Scenario 2A wordt de 20.000m2 detailhandel
voorzien op de projectlocatie Noord-Center. De
ontsluiting gebeurt volledig via de ventweg op
de  Noorderlaan,  ter  hoogte  van  de
Michiganstraat. Dit heeft keerbewegingen op
de Manchesterlaan en de Santiagostraat als
gevolg.

Het netwerk blijft voor het overige gelijk aan
dit van de referentiesituatie.

Waar nodig worden de lichtenregelingen, op
basis van de nieuwe intensiteiten,
geoptimaliseerd ten opzichte van de
referentiesituatie. De groentijden worden met
andere woorden aangepast.

Scenario 1B

Scenario 2A

Scenario 2B
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Scenario 2B voorziet analoog aan scenario 2A
ontwikkelingen op de projectlocatie Noord-
Center (20.000m2 detailhandel). De site
wordt ontsloten via de ventwegen op de
Noorderlaan en via de Vosseschijnstraat. Dit
heeft als belangrijkste consequentie dat er
geen U-turn bewegingen meer nodig zijn op
de Noorderlaan.
Het netwerk blijft voor het overige gelijk aan
dit van de referentiesituatie.

Waar nodig worden de lichtenregelingen, op
basis van de nieuwe intensiteiten,
geoptimaliseerd ten opzichte van de
referentiesituatie. De groentijden worden
met andere woorden aangepast.

In scenario 3A wordt 15.000m2 detailhandel
ontwikkeld op de parking hoek
Groenendaallaan-Noorderlaan. Op de
projectlocatie Noord-Center komt 5.000m2

detailhandel. De noordelijke projectlocatie
wordt  volledig   ontsloten  via  de
Noorderlaan. Dit heeft keerbewegingen op
de Manchesterlaan en de Santiagostraat als
gevolg. De zuidelijke projectlocatie zal
ontsluiten via de Noorderlaan (enkel rechts
afslaand ingaand verkeer) en de bestaande
in/uitrit op de Groenendaallaan. Het
netwerk blijft voor het overige gelijk aan dit
van de referentiesituatie.  Waar nodig
worden de lichtenregelingen, op basis van
de nieuwe intensiteiten, geoptimaliseerd
ten opzichte van de referentiesituatie.

In scenario 3B wordt 15.000m2 detailhandel
ontwikkeld op de parking hoek
Groenendaallaan-Noorderlaan. Op de
projectlocatie Noord-Center komt 5.000m2

detailhandel.
De noordelijke projectlocatie wordt
ontsloten via de ventwegen op de
Noorderlaan en via de Vosseschijnstraat. Dit
heeft als belangrijkste consequentie dat er
geen U-turn bewegingen meer nodig zijn op
de Noorderlaan. Op de zuidelijke
projectlocatie wordt, naast een ontsluiting
op de Noorderlaan (IN) en de Groenendaal-
laan (IN/UIT), er ook een in –en uitrit
voorzien op de Vosseschijnstraat.
Het netwerk blijft voor het overige gelijk
aan dit van de referentiesituatie. Waar
nodig worden de lichtenregelingen, op
basis van de nieuwe intensiteiten,
geoptimaliseerd t.o.v. de referentiesituatie.

Scenario 3A

Scenario 3B
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8.4.2 Effectbespreking t.o.v. referentiesituatie 1 (zonder oosterweel)

Aangezien de situatie in de referentiesituatie 1 reeds verzadigd is, is het logisch dat de
doorstroming voor de verschillende planscenario’s eveneens kritiek is. Desalniettemin is
de oefening van de doorrekening van de scenario’s nuttig om de onderlinge verschillen
tussen de onderzochte scenario’s te kunnen vaststellen en zo alsnog een antwoord te
kunnen geven op enkele onderzoeksvragen.

8.4.2.1 Ontwikkelingen op de projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-
Noorderlaan (scenario’s 1A en 1B)

In bijlage is een gedetailleerd overzicht van de spitsintensiteiten (drukste uur) per
wegsegment terug te vinden. Dit voor de referentiesituaties (1&2) en voor alle scenario’s
(1A, 1B, 2A, 2B, 3A en 3B).

In onderstaande tabel worden de verzadigingsgraden van scenario 1A en scenario 1B
onderling en met de referentietoestand vergeleken. In deze tabel wordt, met andere
woorden, besproken wat het effect is wanneer de nieuwe ontwikkelingen voorzien zullen
worden op de projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan. De verschillen
tussen Scenario 1A en 1B geven aan of het al dan niet zinvol is een in/uitrit te voorzien op
de Vosseschijnstraat.

Tabel 8-5 : Verzadigingsgraden van scenario 1A en scenario 1B t.o.v. referentiesituatie 1

Kruispunt REF 1 SC 1A SC 1B
Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 80% 80% 80%
Noorderlaan x complex Ekeren 17% 28% 28%
Noorderlaan x Ekersesteenweg 68% 68% 67%
Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 77% 77% 76%
Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 28% 28% 28%

Noorderlaan x Manchesterlaan 61% 60% 60%
Noorderlaan x Michiganstraat 17% 17% 17%
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 11% 11%
Noorderlaan x Santiagostraat 74% 71% 72%
Noorderlaan x Groenendaallaan > 100% > 100% > 100%
Groenendaallaan x Vosseschijnstraat > 100% > 100% > 100%
Groenendaallaan x complex Merksem > 90% > 90% > 90%

De stijging van de intensiteiten als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen volgens het
basisprogramma zorgen uiteraard voor een nog zwaardere overbelasting op de
Groenendaallaan dan in de referentiesituatie 1 het geval is. Op het kruispunt
‘Groenendaallaan x Noorderlaan’ stijgt de verliestijd van 162 seconden naar 168 seconden
in scenario 1A en naar 169 seconden in scenario 1B. Deze stijging is  beperkt omdat de
wachtrij  (zuidelijke  tak  Noorderlaan)  al  tot  aan  het  einde  van  het  netwerk  reikt.  Dit  is
problematisch voor de doorstroming op de Leien, de wachtrijen zullen hier in sterke mate
verhogen De werkelijke verliestijd op de hele noord-zuid as zal dus in belangrijke mate
stijgen. De moeizame doorstroming aan dit kruispunt zal vooral ook de doorstroming aan
het kruispunt ‘Groenendaallaan x Vosseschijnstraat’ verder bemoeilijken, ook de wachtrij
op de Kotterstraat zal verder op Straatsbrugdok Noordkaai komen te staan. De verliestijd
hier stijgt van 315 seconden naar 443 seconden (scenario 1A) en 450 seconden (scenario
1B). Een zware oververzadiging. Hierbij valt op dat de verliestijden van scenario 1B
(beperkt) hoger liggen dan die in scenario 1A. Het inschakelen van Vosseschijnstraat heeft
met andere woorden, voor deze kruispunten, geen positief effect op de doorstroming. Op
de Vosseschijnstraat zelf is er nog voldoende restcapaciteit, de doorstroming blijft er in
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elk scenario gegarandeerd, zodat de functie als havenontsluiting niet in het gedrang
komt.

Op de noordelijke kruispunten langs de Noorderlaan is het effect van de bijkomende
ontwikkelingen minder groot. De verzadigingsgraden stijgen amper en stijgen nooit uit
boven de 90%. Aandachtspunten zijn de kruispunten ‘Noorderlaan x Malagastraat’ en
‘Noorderlaan x Havanastraat’, waar de verzadigingsgraden rond de 80% komen te liggen.
Op piekmomenten is hier congestie mogelijk (op de drukke momenten zal 1 groenfase niet
volstaan voor de afwikkeling van het verkeer).

8.4.2.2 Ontwikkelingen op de projectlocatie Noord-Center (scenario’s 2A en 2B)

In bijlage is een gedetailleerd overzicht van de spitsintensiteiten (drukste uur) per
wegsegment terug te vinden. Dit voor de referentiesituaties (1&2) en voor alle scenario’s
(1A, 1B, 2A, 2B, 3A en 3B).

Wanneer de 20.000 m2 detailhandel tot ontwikkeling zou komen ter hoogte van de
projectlocatie Noord-Center, blijven de kruispunten op de Groenendaallaan zwaar
(over)belast. Wel opvallend is dat de gemiddelde verliestijd minder sterk stijgt ten
opzichte van de referentiesituatie dan in het eerste scenario (ontwikkelingen op de
parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan). De gemiddelde verliestijd op het kruispunt
Groendendaallaan x Vosseschijnstraat stijgt bijvoorbeeld van 315 seconden naar 351
seconden in scenairo 2A en 328 seconden in scenario 2B. In het eerste scenario ligt deze
verliestijd nog 100 seconden hoger. Verder kan opgemerkt worden dat de impact het
kleinst is in scenario 2B (projectlocatie Noord-Center + inschakelen Vosseschijnstraat).

Tabel 8-6 : Verzadigingsgraden van scenario 2A en scenario 2B t.o.v. referentiesituatie 1

Kruispunt REF 1 SC 2A SC 2B
Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 80% 80% 77%
Noorderlaan x complex Ekeren 17% 22% 22%
Noorderlaan x Ekersesteenweg 68% 69% 68%

Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 77% 75% 74%
Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 28% 28% 28%
Noorderlaan x Manchesterlaan 61% 67% 69%
Noorderlaan x Michiganstraat 17% 63% 62%
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 17% 17%
Noorderlaan x Santiagostraat 74% 81% 82%
Noorderlaan x Groenendaallaan > 100% > 100% > 100%
Groenendaallaan x Vosseschijnstraat > 100% > 100% > 100%
Groenendaallaan x complex Merksem > 90% > 90% > 90%

Analoog  aan  het  eerste  scenario  (1A  en  1B)  is  de  impact  op  de  meer  noordelijke
kruispunten langs de Noorderlaan kleiner. Aan de kruispunten ‘Noorderlaan x
Santiagostraat’ en ‘ Noorderlaan x Michiganstraat’ liggen de verliestijden in belangrijke
mate hoger dan in de referentiesituatie en in scenario’s 1A en 1B. Dit als gevolg van de
hogere intensiteiten (en afslagbewegingen) centraal op de Noorderlaan. Aan het
kruispunt met de Santiagostraat zal de verzadigingsgraad rond de 80% komen te liggen
(mogelijke congestie).  Deze verzadigingsgraad wordt mede veroorzaakt door file die
ontstaat op het kruispunt Noorderlaan x Groenendaallaan.

Verder moet opgemerkt worden dat het noodzakelijk is de lichtenregeling voor het
kruispunt Noorderlaan x Malagastraat’ aan te passen in scenario 2B. Ter hoogte van dit
kruispunt zullen de intensiteiten relatief sterk toenemen wanneer de Vosseschijnstraat
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wordt ingeschakeld. Mits aanpassing van de groentijden zullen hier geen structurele
wachtrijen ontstaan. De verzadigingsgraad van 80% toont echter wel dat de restcapaciteit
niet groot is.

Op de Vosseschijnstraat zelf is er nog voldoende restcapaciteit, de doorstroming blijft in
elk scenario gegarandeerd, zodat de functie als havenontsluiting niet in het gedrang
komt.

8.4.2.3 Ontwikkelingen op beide projectlocaties (scenario’s 3A en 3B)

In scenario 3A ligt het zwaartepunt van de ontwikkelingen op de projectlocatie parking
hoek Groenendaallaan-Noorderlaan (15.000 m2). Op de projectlocatie Noord-Center wordt
uitgegaan van 5.000 m2 ontwikkeling van detailhandel.

De gemiddelde verliestijden zijn dan ook gelijkaardig aan deze van scenario’s 1A en 1B. De
kruispunten op de Groenendaallaan zullen zwaar (over)belast zijn. De gemiddelde
verliestijd op het kruispunt Groendendaallaan x Vosseschijnstraat stijgt bijvoorbeeld van
315 seconden naar 424 seconden in scenairo 3A en 429 seconden in scenario 3B. Dit is
gelijkaardig als in scenario 1A (443 seconden) en 3B (450 seconden) en tot 100 seconden
hoger dan in scenario’s 2A en 2B. De verliestijden zijn allicht een onderschatting
aangezien de wachtrij op de zuidelijke tak van de Noorderlaan en de Vosseschijnstraat en
deze op de Kotterstraat tot aan het einde van het netwerk reikt. Dit wil dus zeggen dat
zowel de doorstroming op de Kaaien en de Leien (noord naar zuid) zwaar verstoord zal
worden. Dit zal het meest problematisch zijn op de Leien (meest filegevoelige as).

Tabel 8-7 : Verzadigingsgraden van scenario 3A en scenario 3B t.o.v. referentiesituatie 1

Kruispunt REF 1 SC 3A SC 3B
Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 80% 80% 80%
Noorderlaan x complex Ekeren 17% 17% 17%
Noorderlaan x Ekersesteenweg 68% 67% 67%

Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 77% 75% 74%
Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 28% 28% 28%
Noorderlaan x Manchesterlaan 61% 62% 61%
Noorderlaan x Michiganstraat 17% 28% 17%
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 11% 11%
Noorderlaan x Santiagostraat 74% 74% 74%
Noorderlaan x Groenendaallaan > 100% > 100% > 100%
Groenendaallaan x Vosseschijnstraat > 100% > 100% > 100%
Groenendaallaan x complex Merksem > 90% > 90% > 90%

Er worden geen grote verschillen opgemeten tussen de verliestijden van scenario’s 3A en
3B. Het inschakelen van de Vosseschijnstraat heeft, met andere woorden, geen groot
positief effect op de doorstroming (misschien wel op de verkeersveiligheid: minder U-Turn
bewegingen). Dit is een gelijkaardige conclusie als in scenario 1. Verder moet opgemerkt
worden dat er in scenario 3B zeker geen negatief effect wordt gemeten op de
Vosseschijnstraat, de doorstroming blijft gegarandeerd.

Op  de  noordelijke  kruispunten,  langs  de  Noorderlaan,  is  het  effect  van  de  bijkomende
ontwikkelingen minder groot. De verzadigingsgraden stijgen amper en stijgen nooit uit
boven de 90%. Aandachtspunten zijn de kruispunten ‘Noorderlaan x Malagastraat’ en
‘Noorderlaan x Havanastraat’, waar de verzadigingsgraden rond de 80% komen te liggen.
Op piekmomenten is hier congestie mogelijk (op de drukke momenten zal 1 groenfase niet
volstaan).
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8.4.3 Effectbespreking t.o.v. referentiesituatie 2 (mét oosterweel)

Aangezien de situatie in de referentiesituatie 2 reeds verzadigd is, is het logisch dat de
doorstroming voor de verschillende scenario’s eveneens kritiek is. Desalniettemin is deze
oefening nuttig om de onderlinge verschillen te kunnen vaststellen en zo alsnog een
antwoord te kunnen geven op enkele onderzoeksvragen.

8.4.3.1 Ontwikkelingen op de projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-
Noorderlaan (scenario’s 1A en 1B)

In bijlage is een gedetailleerd overzicht van de spitsintensiteiten (drukste uur) per
wegsegment opgenomen. Dit voor de referentiesituaties (1&2) en voor alle scenario’s (1A,
1B, 2A, 2B, 3A en 3B).

In onderstaande tabel worden de verzadigingsgraden van scenario 1A en scenario 1B
onderling en met referentiesituatie 2 vergeleken. In deze tabel wordt, met andere
woorden, besproken wat het effect is wanneer de nieuwe ontwikkelingen voorzien zullen
worden op de projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan. De verschillen
tussen  Scenario  1A  en  1B  geven  aan  of  het  zinvol  is  een  extra  in/uitrit  te  voorzien  op
Vosseschijnstraat.

Tabel 8-8 : Verzadigingsgraden van scenario 1A en scenario 1B t.o.v. referentiesituatie 2

Kruispunt REF 2 SC 1A SC 1B
Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 80% 81% 80%
Noorderlaan x complex Ekeren 17% 17% 17%
Noorderlaan x Ekersesteenweg 66% 67% 66%
Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 78% 79% 80%
Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 22% 33% 40%

Noorderlaan x Manchesterlaan 62% 62% 62%
Noorderlaan x Michiganstraat 17% 17% 17%
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 17% 11%
Noorderlaan x Santiagostraat 67% 68% 67%
Noorderlaan x Groenendaallaan > 100% > 100% > 100%
Groenendaallaan x Vosseschijnstraat 82% > 100% > 100%
Groenendaallaan x complex Merksem 90% 90% 90%

De stijging van de intensiteiten als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen zorgen uiteraard
voor een overbelasting op de Groenendaallaan. De beperkte restcapaciteit die er nog was
in de referentiesituatie wordt volledig benut. Aan het kruispunt ‘Groenendaallaan x
Noorderlaan’ ontstaan wachtrijen die ook de afwikkeling aan het kruispunt
‘Vosseschijnstraat x Groenendaallaan’ zwaar verstoren. De wachtrij op de Noorderlaan zal
tot op de Leien reiken, met zware doorstromingsproblemen op deze as als gevolg. De
verliestijden op dit laatste kruispunt stijgen van 60 seconden naar 208 seconden in
scenario 1A en 226 seconden in scenario 1B. Ook de wachtrij op de Kotterstraat zal verder
op Straatsbrugdok Noordkaai komen te staan Dit toont ook aan dat het inschakelen van
de Vosseschijnstraat voor de ontwikkeling van het basisprogramma op de parking hoek
Groenendaallaan-Noorderlaan geen positief effect heeft op de doorstroming. Op de
Vosseschijnstraat  zelf  is  er  nog  voldoende  restcapaciteit,  de  doorstroming  blijft  in  elk
scenario gegarandeerd.

Op de noordelijke kruispunten langs de Noorderlaan is het effect van de bijkomende
ontwikkelingen minder groot. De verzadigingsgraden stijgen amper en stijgen nooit uit
boven de 90%. Aandachtspunten zijn de kruispunten ‘Noorderlaan x Malagastraat’ en
‘Noorderlaan x Havanastraat’, waar de verzadigingsgraden rond de 80% liggen. Op
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piekmomenten is hier congestie mogelijk (op de drukke momenten zal 1 groenfase niet
volstaan).

8.4.3.2 Ontwikkelingen op de projectlocatie Noord-Center (scenario’s 2A en 2B)

In bijlage is een gedetailleerd overzicht van de spitsintensiteiten (drukste uur) per
wegsegment terug te vinden. Dit voor de referentiesituaties (1&2) en voor alle scenario’s
(1A, 1B, 2A, 2B, 3A en 3B).

Wanneer de 20.000m2 detailhandel tot ontwikkeling zou komen ter hoogte van de
projectlocatie Noord-Center blijven de kruispunten op de Groenendaallaan overbelast,
met vooral zware doorstromingproblemen op de as Leien – Noorderlaan als gevolg (de
wachtrij reikt tot het einde van het netwerk). Wel opvalend is dat de gemiddelde
verliestijd minder sterk stijgt ten opzichte van de referentiesituatie dan in het eerste
scenario (ontwikkelingen op de parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan, i.c.
scenario’s  1A  en  1B).  De  gemiddelde  verliestijd  op  het  kruispunt  Groendendaallaan  x
Vosseschijnstraat stijgt bijvoorbeeld van 60 seconden naar ongeveer 100 seconden in
scenario’s 2A en 2B. In het eerste scenario ligt deze verliestijd nog 100 seconden – 120
seconden hoger. Verder kan opgemerkt worden dat het inschakelen van de
Vosseschijnstraat voor de ontsluiting van de projectlocatie geen duidelijke verbetering
van de afwikkeling met zich mee brengt.

Tabel 8-9 : Verzadigingsgraden van scenario 2A en scenario 2B t.o.v. referentiesituatie 2

Kruispunt REF 2 SC 2A SC 2B
Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 80% 81% 80%
Noorderlaan x complex Ekeren 17% 17% 22%
Noorderlaan x Ekersesteenweg 66% 67% 66%

Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 78% 77% 78%
Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 22% 22% 22%
Noorderlaan x Manchesterlaan 62% 62% 62%
Noorderlaan x Michiganstraat 17% 17% 17%
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 11% 11%
Noorderlaan x Santiagostraat 67% 68% 68%
Noorderlaan x Groenendaallaan > 100% > 100% > 100%
Groenendaallaan x Vosseschijnstraat 82% > 100% > 100%
Groenendaallaan x complex Merksem 90% 90% 90%

Analoog aan het eerste scenario is de impact op de meer noordelijke kruispunten langs de
Noorderlaan kleiner. De gemiddelde verliestijden stijgen niet in belangrijke mate. Aan het
kruispunt met de Havanastraat en Malagastraat zullen de verliestijden rond de 80%
komen te liggen (mogelijke congestie).

Op de Vosseschijnstraat zelf is er nog voldoende restcapaciteit, de doorstroming blijft in
elk scenario gegarandeerd.

8.4.3.3 Ontwikkelingen op beide projectlocaties (scenario’s 3A en 3B)
In bijlage staat een gedetailleerd overzicht van de spitsintensiteiten (drukste uur) per
wegsegment. Dit voor de referentiesituaties (1&2) en voor alle scenario’s (1A, 1B, 2A, 2B,
3A en 3B).

In scenario 3A ligt het zwaartepunt van de ontwikkelingen op de projectlocatie parking
hoek Groenendaallaan-Noorderlaan (15.000 m2). Op de projectlocatie Noord-Center wordt
uitgegaan van 5.000 m2 ontwikkeling van detailhandel.
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Tabel 8-10 : Verzadigingsgraden van scenario 3A en scenario 3B t.o.v. referentiesituatie 2

Kruispunt REF 2 SC 3A SC 3B
Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 80% 80% 80%

Noorderlaan x complex Ekeren 17% 22% 17%
Noorderlaan x Ekersesteenweg 66% 66% 67%
Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 78% 79% 78%
Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 22% 22% 22%
Noorderlaan x Manchesterlaan 62% 62% 63%
Noorderlaan x Michiganstraat 17% 22% 17%
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 17% 17%
Noorderlaan x Santiagostraat 67% 67% 67%
Noorderlaan x Groenendaallaan > 100% > 100% > 100%
Groenendaallaan x Vosseschijnstraat 82% > 100% > 100%
Groenendaallaan x complex Merksem 90% >90% 90%

De algemene verliestijden liggen tussen deze van scenario’s 1 en 2, maar sluiten dichter
aan bij scenario 1. Ook in scenario 3 zorgt de stijging van de intensiteiten als gevolg van
de nieuwe ontwikkelingen dus voor een overbelasting op de Groenendaallaan. Aan het
kruispunt ‘Groenendaallaan x Noorderlaan’ ontstaan wachtrijen die ook de afwikkeling
aan het kruispunt ‘Vosseschijnstraat x Groenendaallaan’zwaar verstoren. De wachtrij op
de Noorderlaan zal tot op de Leien reiken, met zware doorstromingsproblemen op deze
as als gevolg. De verliestijden op dit laatste kruispunt stijgen van 60 seconden naar 216
seconden  in  scenario  3A  en  258  seconden  in  scenario  3B.  In  scenario  1  waren  de
verliestijden hier respectievelijk 208 seconden en 226 seconden. Ook de wachtrij op de
Kotterstraat zal verder op Straatsbrugdok Noordkaai komen te staan

Het inschakelen van de Vosseschijnstraat heeft een groter negatief effect op de
afwikkeling van de kruispunten ter hoogte van Metropolis, dan een afwikkeling zonder
inschakeling van de Vosseschijnstraat. Het omgekeerde is waar voor de noordelijke
kruispunten: het negatief effect van de bijkomende ontwikkeling is iets kleiner wanneer
de Vosseschijnstraat wordt ingeschakeld. De doorstroming op de Vosseschijnstraat blijft
in elke scenario gegarandeerd. Een secundaire ontsluiting langs de Vosseschijnstraat
zorgt, samengevat, niet voor een duidelijke verbetering.

Op  de  noordelijke  kruispunten,  langs  de  Noorderlaan,  is  het  effect  van  de  bijkomende
ontwikkelingen minder groot. De verzadigingsgraden stijgen amper en stijgen nooit uit
boven de 90%. Aandachtspunten zijn de kruispunten ‘Noorderlaan x Malagastraat’ en
‘Noorderlaan x Havanastraat’, waar de verzadigingsgraden rond de 80% liggen. Op
piekmomenten is hier congestie mogelijk (op de drukke momenten zal 1 groenfase niet
volstaan).
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8.5 Effectbespreking ruimtelijk programma

8.5.1 Werkhypothese basisprogramma

In deze paragraaf wordt het effect van 20.000 m2 bijkomende oppervlakte detailhandel
besproken. Dit ten opzichte van beide referentiesituaties.

8.5.1.1 Functioneren verkeersysteem

Functioneren verkeersysteem – voetgangers, fietsvoorzieningen en het openbaar
vervoer

Het plangebied beschikt over uitstekende voorzieningen, zowel voor langzaam verkeer
als voor het openbaar vervoer. De realisatie van de Noorderlijn, met de haltes in de
directe omgeving van de 2 projectlocaties, biedt toegang tot een hoogfrequent en
hoogwaardig openbaar vervoerssysteem. Omwille van de vrije bedding en de
prioritering aan de verkeerslichten zal de toename van het gemotoriseerd verkeer niet
tot verliestijden voor de tram zorgen.
Daarenboven wordt de Noorderlaan door een bundel van buslijnen gebruikt.

Aandachtspunt is het voor- en natransport tussen de projectlocaties en haltes. In de
(heraangelegde) Noorderlaan zijn oversteken, beveiligd met verkeerslichten, voorzien
aan de Groenendaallaan en Michiganstraat, waardoor voor beide projectlocaties de
bereikbaarheid van de tramhaltes op een veilige manier verzekerd is.

Vanuit de projectlocaties zal op een logische en zo direct mogelijke wijze aangetakt
moeten worden op het netwerk voor langzaam verkeer. De directe links met de haltes
en dus de beveiligde oversteken moet gelegd worden. In de mate van het mogelijke
moet de ontsluiting voor langzaam verkeer losgekoppeld zijn van deze voor
gemotoriseerd verkeer en zeker vrachtverkeer, teneinde interactie en mogelijke
conflictpunten te beperken.

Het plan zorgt in wezen niet voor een verbetering van het functioneren van het
openbaar vervoer, wel zal de benutting van het bestaande netwerk verbeteren. Vandaar
een beperkt positief effect (+).

Functioneren verkeersysteem – personenvervoer en vrachtverkeer

Evaluatie ten opzichte van Referentiesituatie 1

Uit de microsimulatie blijkt dat referentiesituatie 1 reeds oververzadigd is; er is geen
restcapaciteit meer. Vooral de kruispunten op de Groenendaallaan (‘Noorderlaan x
Groenendaallaan’, Groenendaallaan x Complex Merksem’ en ‘Groenendaallaan x
Vosseschijnstraat’) kennen een uiterst moeizame doorstroming. Het is bijgevolg logisch
dat ook de doorstroming na realisatie van de verschillende planscenario’s kritiek is.

Voor de 3 meest kritische kruispunten (verzadigingsgraad hoger dan 90%) kunnen
onderstaande vaststellingen worden gedaan. Belangrijk is op te merken dat deze
verliestijden een onderschatting zijn van de werkelijke verliestijden, de wachtrijen in de
microsimulatie reiken tot op het einde van het netwerk.
Vaststellingen:

· Noorderlaan x Groenendaallaan: Dit kruispunt heeft een verliestijd van 162
seconden in de referentiesituatie, deze stijgt maximaal tot 177s voor het
basisprogramma. Dit is qua verzadigingsgraad een toename van minder dan 5%-
punt. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de verliestijd in werkelijkheid
hoger zal liggen, de wachtrijen in het netwerk van de microsimulatie reiken tot
buiten het netwerk. Dit zorgt voor een negatief effect. (effect: “--“).
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· Groenendaallaan x Vosseschijnstraat: In de referentiesituatie heeft dit kruispunt
een verliestijd van 315s. Afhankelijk van het scenario stijgt de gemiddelde
verliestijd met 35 seconden of 135 seconden De verzadigingsgraad neemt toe met
iets meer dan 10%-punt en ligt sowieso boven 100%. (effect: “---“)

· Groenendaallaan x Complex Merksem: De gemiddelde verliestijd stijgt, na
toevoeging van het basisprogramma met maximaal 10 seconden. De gemiddelde
verliestijd bedraagt 85s na toevoeging van het basisprogramma. (effect: “-“)

Voor de andere, noordelijke kruispunten langs de Noorderlaan, worden volgende effecten
t.g.v. het basisprogramma waargenomen. De effectbeoordeling is gebaseerd op de
hoogste verzadigingsgraden van de verschillende scenario’s. In het algemeen kan gesteld
worden  dat  er  geen  belangrijke  effecten  zijn.  Enkel  aan  het  kruispunt  Noorderlaan  x
Michiganstraat is er, worst case, een beperkt negatief effect (-) te verwachten.

Kruispunt REF 1 Effect basisprogramma
Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 80% 0
Noorderlaan x complex Ekeren 17% 0

Noorderlaan x Ekersesteenweg 68% 0
Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 77% 0
Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 28% 0
Noorderlaan x Manchesterlaan 61% 0
Noorderlaan x Michiganstraat 17% -
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 0
Noorderlaan x Santiagostraat 74% 0

Conclusie

Het bijkomend basisprogramma zal de verliestijden doen toenemen. Het effect op de
doorstroming is aanzienlijk negatief ter hoogte van Groenendaallaan x Vosseschijnstraat
(---) en negatief ter hoogte van Groenendaallaan x Noorderlaan (--). Op de overige
kruispunten gaat het om een beperkt negatief of verwaarloosbaar effect. Afhankelijk van
het gekozen scenario (inwisselbaarheid qua locatie) kunnen de effecten relatief sterk
verschillen (zie verder).

Evaluatie ten opzichte van Referentiesituatie 2

Referentiesituatie 2 kent een zeer moeizame doorstroming. De afwikkeling verloopt het
meest moeizaam in het zuiden van het studiegebied. De file ontstaat aan het kruispunt
Groenendaallaan x Noorderlaan. De wachtrij op de zuidelijke tak van de Noorderlaan reikt
tot aan het einde van het netwerk, dit maakt dat de verzadigingsgraden onderschat
worden. Ook op de Groenendaallaan is er amper nog restcapaciteit.

Voor de 3 meest kritische kruispunten (op de Groenendaallaan) kunnen onderstaande
vaststelling  worden gedaan. Belangrijk is op te merken dat deze verliestijden een
onderschatting zijn van de werkelijke verliestijden, de wachtrijen in de microsimulatie
reiken tot op het einde van het netwerk.
Vaststellingen:

· Noorderlaan x Groenendaallaan: Dit kruispunt heeft in referentiesituatie 2 een
verliestijd van 133s, deze stijgt maximaal tot 157s bij implementatie van het
basisprogramma. Hierbij moet opgemerkt worden dat de verliestijd in
werkelijkheid  hoger  zal  liggen,  de  wachtrijen  in  het  netwerk  van  de
microsimulatie reiken tot buiten het netwerk. De sterke toename in verliestijd
betekent een aanzienlijk negatief effect qua doorstroming (effect: “---“).

! t.o.v. referentiesituatie 1 is dit dus een belangrijker effect, hoewel de
verliestijd in de geplande situaties lager ligt. De relatieve toename van de
verliestijd speelt hier een onderscheidende rol.
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· Groenendaallaan x Vosseschijnstraat: Het effect van het basisprogramma is het
grootst op dit kruispunt. De verzadigingsgraad stijgt van 82% (referentiesituatie
2) naar meer dan 100%, met een aanzienlijk negatief effect op de doorstroming
als gevolg (“---“).

· Groenendaallaan x Complex Merksem: De doorstroming ter hoogte van complex
Merksem blijft gelijkaardig voor de verschillende situaties (90%), het effect op de
doorstroming is dus verwaarloosbaar (0).

Voor de andere, noordelijke kruispunten langs de Noorderlaan, worden volgende effecten
van het basisprogramma waargenomen zoals weergegeven in onderstaande tabel. De
effectbeoordeling is gebaseerd op de hoogste verzadigingsgraden van de verschillende
scenario’s. In het algemeen kan gesteld worden dat er geen belangrijke effecten zijn.
Enkel aan het kruispunt ‘Vosseschijnstraat x Korte Wielenstraat’ is er, worst case, een
beperkt negatief effect (-) gemeten. De verliestijden verhogen hier op de Korte
Wielenstraat, op de Vosseschijnstraat blijft de doorstroming gegarandeerd.

Kruispunt REF 2 Effect basisprogramma
Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 80% 0
Noorderlaan x complex Ekeren 17% 0
Noorderlaan x Ekersesteenweg 66% 0
Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 78% 0

Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 22% -
Noorderlaan x Manchesterlaan 62% 0
Noorderlaan x Michiganstraat 17% 0
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 0
Noorderlaan x Santiagostraat 67% 0

Conclusie

Het bijkomend programma zal de verliestijden doen toenemen. Het basisprogramma zal
voor een aanzienlijk negatief effect (---) zorgen ter hoogte van Groenendaallaan x
Vosseschijnstraat en Groenendaallaan x Noorderlaan. Dit is vooral het gevolg van een
sterke toename van de verzadigingsgraad op het kruispunt ‘Groenendaallaan x
Vosseschijnstraat’. Op de overige kruispunten gaat het om een beperkt negatief of
verwaarloosbaar effect.

8.5.1.2 Bereikbaarheid

Wat betreft het aantal fietsstalplaatsen en parkeerplaatsen kan verwezen worden naar
de Bouwcode. Hierin zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve normen opgenomen.
Zo moet voor detailhandel minimaal 0,6 fietsstalplaats voorzien worden per 100 m² bvo.
Daarnaast moeten nog eens 2 fietsstalplaatsen voor bezoekers voorzien worden per
100 m² bvo van de publiek toegankelijke delen. Het is evident dat, afhankelijk van de
precieze inrichting, deze normen minimaal te volgen zijn.
Het plangebied behoort tot de ‘centrumschil’, waardoor, bij detailhandel (500 m² bvo
t/m 1.500 m² bvo), minimaal 4,3 parkeerplaatsen per 100 m² bvo voorzien moeten
worden. Bij grotere oppervlakten is dit 5,3.

De bereikbaarheid te voet en per fiets is onder andere omwille van de realisatie van
kwalitatieve fietspaden langs de Noorderlaan goed, ook in functie van voor- en
natransport t.o.v. de tramhaltes. Het fietspad langs de Vosseschijnstraat is niet conform
het Fietsvademecum. De Vosseschijnstraat maakt geen onderdeel uit van het
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF).

Er kan gesteld worden dat het plangebied en in het bijzonder de beide projectlocaties
vlot bereikbaar zijn per fiets of te voet. De nodige voorzieningen zijn aanwezig of worden
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op korte termijn gerealiseerd. Vanuit de projectlocaties zal de ontsluiting voor langzaam
verkeer hierop moeten inspelen.

De oversteekbaarheid van de Noorderlaan wordt gewaarborgd door meerdere
oversteken, beveiligd met verkeerslichten.

Het plangebied is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. In eerste instantie is
de Noorderlijn een pluspunt, maar ook de vele buslijnen langs de Noorderlaan en het
treinstation dragen hiertoe bij. Tramlijn 6 heeft momenteel een frequentie van 6x per
uur.

Voor de alternatieve vervoerswijzen wijzigt de mate van bereikbaarheid niet ten gevolge
van het plan. De vervoersmogelijkheden blijven behouden en aangezien het plan,
behoudens mogelijke trage verbindingen, geen wijzigingen aan de netwerken voor
fietsers, voetgangers en openbaar vervoer inhouden is er ook geen positief effect op de
bereikbaarheid ten gevolge van het plan te verwachten.

Voor het gemotoriseerde verkeer is er wel een mogelijk effect in de spitsen. Door de
toename van de verzadigingsgraden (zie eerder) nemen de verliestijden toe, waardoor
de mate van bereikbaarheid beperkt afneemt ten opzicht van de referentiesituatie(s).

Globaal dient gesteld te worden dat het plangebied een zeer goede multimodale
bereikbaarheid kent, maar dat het plan an sich dit niet verbetert. Voor het
gemotoriseerde verkeer wordt een beperkte vermindering van de bereikbaarheid
verwacht. Dit resulteert in een beperkt negatief effect (-) qua bereikbaarheid.

8.5.1.3 Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

Evaluatie ten opzichte van Referentiesituatie 1

In eerste instantie lijkt het logisch om te stellen dat meer verkeer leidt tot meer
onveiligheid. Dit hoeft echter geen evenredige relatie te zijn. De aanwezigheid van
goede, veilige infrastructuur (hoofdzakelijk als gevolg van de heraanleg van de
Noorderlaan) en de reeds verzadigde referentiesituaties zorgen ervoor dat, specifiek
voor dit plan, het bijkomende verkeer niet noodzakelijk voor meer onveiligheid zal
zorgen. Belangrijker is de wijze waarop aangetakt wordt op het wegennet. In de
scenario’s 2A en 3A wordt de projectlocatie Noord-Center ontsloten via de ventweg van
de Noorderlaan. Dit impliceert keerbewegingen, wat een beperkt negatief effect heeft
qua verkeersveiligheid.

In het plangebied en meer bepaald de projectlocaties zijn geen woongebieden aanwezig.
Hier is verkeersleefbaarheid van ondergeschikt belang. Aan de overzijde van de
Noorderlaan zijn er natuurlijk wel belangrijke woonclusters. Zij worden indirect
beïnvloed. De intensiteiten op de Noorderlaan en de Groenendaallaan zullen toenemen
als gevolg van de ontwikkelingen. Echter is dit ten opzichte van de intensiteiten in de
referentiesituaties een kleine toename. De oversteekbaarheid (barrièrewerking) wordt
niet beïnvloed door de aanwezigheid van beveiligde oversteken.

De ontsluitingsmogelijkheden van beide projectlocaties geven geen aanleiding tot
sluipverkeer. Van en naar de projectlocaties heeft het geen enige zin om via de
woonwijk Luchtbal te rijden, zodat het risico op sluipverkeer verwaarloosbaar is.

De Noorderlaan beschikt, na heraanleg, over kwalitatieve fietspaden. Dit is een
meerwaarde voor het plangebied maar ook de woonomgeving. Ook langs de
Groenendaallaan en de Vosseschijnstraat zijn er fietspaden, maar van minder kwaliteit
dan deze langs de Noorderlaan.
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Het plan zelf zorgt niet voor een verbetering van de verkeersleefbaarheid of veiligheid.
Op dat vlak is er een verwaarloosbaar effect. Echter voor scenario’s 2A en 3A worden
keerbewegingen in de Noorderlaan geïntroduceerd. Dit leidt tot beperkte hinder.

Samenvattend :
· Scenario’s 1A, 1B, 2B en 3B: neutrale situatie op vlak van verkeersleefbaarheid

en verkeersveiligheid (“0”)
· Scenario’s 2A en 3A: beperkte hinder in de vorm van onveiligheid voor de

omgeving (“-“)

Evaluatie ten opzichte van Referentiesituatie 2

De beoordeling ten opzichte van Referentiesituatie 2 wijkt niet substantieel af ten
opzichte van Referentiesituatie 1, aangezien het infrastructurele verschil zich buiten het
studiegebied bevindt (Oosterweel) en de effecten in het studiegebied zich beperken tot
relatief kleine wijzigingen in de intensiteiten.

8.5.2 Onderzoeksvraag ‘inwisselbaarheid van het programma’

Niet elk type ontwikkeling zorgt, per 100 m2 brutovloeroppervlakte, voor dezelfde
verkeersgeneratie of een gelijkaardige belasting tijdens de spitsuren. In deze paragraaf
wordt nagegaan in welke mate het basisprogramma inwisselbaar is.

De verkeersgeneratie is afhankelijk van het type functie. Verschillende elementen spelen
hierbij een rol:

· Het aantal bewoners, werknemers en bezoekers dat de functie aantrekt
· De spitsgevoeligheid (openingstijden, werkuren, …)
· De invloedssfeer (lokaal versus agglomeratie-overschrijdend)
· De aanwezigheid van gelijkaardige activiteiten (clustering, gecombineerde

verplaatsingen)
· De ligging en aanwezigheid van alternatieven voor de auto

Tabel 8-11 geeft een algemeen overzicht van de verkeersgeneratie van verschillende
functies in voertuigbewegingen per dag per 100 m2. Voor hetzelfde aantal
voertuigbewegingen per dag kan bijvoorbeeld veel meer brutovloeroppervlakte aan
loodsen ontwikkeld worden. Uit de tabel blijkt ook dat een woonfunctie op het vlak van
verkeersgeneratie interessanter is dan retail.
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Tabel 8-11 : Verkeersgeneratie van verschillende functies in voertuigbewegingen per dag per 100 m2

VERKEERSGENERATIE WEEKDAG

verkeers-
generatie auto+
vracht per 100

m² BVO

Verkeers-
generatie
vracht per

100 m² BVO

% tijdens
avondspits
(17-18h)

aantal m²
bvo

~ 75 pae/h

bedrijvigheid min max
bedrijf arbeids-extensief /
bezoekersextensief; 4,5 (1)

0,5
8%

21.100
KMO (bedrijfsverzamel-
gebouw); 6,4 (1) 0,5 8% 14.600
kantoren (zonder
baliefunctie) 5,6 (1) 0,5 8% 16.700

retail

discountsupermarkt; 116,8 (1) 0,15 1 10,5% 600
woonwinkel; rest
bebouwde kom - sterk
stedelijk

8,65 (1)
0,15 0,5

10,5%
8.300

winkelboulevard; rest
bebouwde kom - sterk
stedelijk

20,65 (1)
0,15 1

10,5%
3.500

bouwmarkt; rest
bebouwde kom - sterk
stedelijk

29,35 (1)
0,15 1

10,5%
2.400

bruin- en witgoed; rest
bebouwde kom - sterk
stedelijk

88,6 (1)
0,15 1

10,5%
800

woon/meubelboulevard;
rest bebouwde kom -
sterk stedelijk

8,2 (1)
0,15 0,5

10,5%
8.700

andere

restaurant 13 (1) 0,15 10,5% 5.500

congreszalen 7,5 (1) 0,15 10,5% 9.500

wonen

verkeers-
generatie per

woning
aantal wo
~ 75 pae/h

rijwoning 4,9 (2) / 8,4% 260

Bron

(1) CROW Publicatie 317: verkeersgeneratie rest bebouwde kom - sterk stedelijk (gemiddelde tussen min en maximale inschatting)

sterk stedelijk = 1500 à 2500 adressen per km²

rest bebouwde kom: bepalend voor OV en fietsgebruik (modal split)

(2) Richtlijnenboek MOBER / Onderzoek verplaatsingsgedrag



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 147

Tabel 8-11 geeft de verkeersgeneratie doorheen de hele dag weer. Het tijdstip dat de
verplaatsingen plaatsvinden is uiteraard ook van groot belang. Het bestaande
studiegebied is immers oververzadigd tijdens de spitsuren (en vooral tijdens de
avondspits), een minder spitsgevoelig programma kan de impact beperken. Hieronder
wordt voor een aantal functies een overzicht gegeven van de momenten waarop de
impact het grootst is:

· Bedrijvigheid: ochtendspits/avondspits
· Detailhandel avondspits
· Kantoorfunctie, dienstverleningen en vrije beroepen ochtendspits/ avondspits
· Dancing, restaurant, café ’s avonds/weekend
· Recreatie buiten de werkuren
· Grootschalige leisureactiviteiten buiten de werkuren7

· Gemeenschapsvoorzieningen ochtendspits/avondspits
· Wonen ochtendspits/avondspits

Op de projectlocatie Noord-Center (+/- 60.000 m²), die momenteel een opslagfunctie kent,
is er meer ruimte beschikbaar voor nieuwe functionele invullingen dan de 20.000 m²
opgenomen in het basisprogramma.  Volgens de huidige planologische bestemming kan
de oppervlakte hier momenteel reeds ingevuld worden met bijkomende bedrijvigheid of
industriële activiteiten.
De stad wenst deze ontwikkelingsmogelijkheden te behouden in het plan. Meer
bedrijvigheid is hier aldus een denkpiste, aangezien dit in de huidige toestand ook reeds
mogelijk is. Meer bedrijvigheid zorgt uiteraard voor meer verkeer, maar relatief gezien
(per 100 m²) genereert bedrijvigheid veel minder verkeer dan grootschalige detailhandel.
De  effecten  zullen  dan  ook  kleiner  zijn.  Dit  neemt  niet  weg  dat  omwille  van  de
oververzadiging in beide referentiesituaties extra verkeer voor een ongunstig effect op de
doorstroming zal zorgen. Er dient dan ook maximaal gezocht naar een invulling die zo min
mogelijk autogericht is, en waarvoor het mobiliteitsprofiel maximaal aansluit bij de
potenties van het plangebied op het vlak van modal shift. Daarnaast moet gezocht worden
naar ontwikkelingen die niet tot weinig spitsgebonden zijn.

7 De verkeersgeneratie van leisure-activiteiten is over het algemeen minder spitsgebonden en minder auto-

gebonden dan detailhandel. De exacte verkeersgeneratie is afhankelijk van type leisure, Leisure-ontwikkelingen

hebben de potentie om sterk in te spelen op de goede openbaarvervoer-bereikbaarheid.
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8.5.3 Onderzoeksvraag ‘inwisselbaarheid qua locatie’

In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de vraag in welke mate de locatie van
de ontwikkeling een impact heeft op de verschillende effectgroepen. Het effect van het
basisprogramma’s wordt onderzocht voor onderstaande locaties:

· Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan (links)
· Projectlocatie Noord-Center (rechts)

In een derde scenario wordt het effect gemeten van de ontwikkeling van het
basisprogramma verspreid op de 2 sites, waarbij het zwaartepunt van de ontwikkelingen
op de parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan ligt (15.000 m2).

Evaluatie ten opzichte van Referentiesituatie 1

Voor de 3 meest kritische kruispunten (op de Groenendaallaan) kunnen onderstaande
vaststellingen worden gedaan. Belangrijk is op te merken dat vermelde verliestijden een
onderschatting zijn van de werkelijke verliestijden, de wachtrijen in de microsimulatie
reiken tot op het einde van het netwerk.

Vaststellingen:
· Noorderlaan x Groenendaallaan:

o Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan :
De gemiddelde verliestijd stijgt met 9 seconden. Het effect op de
doorstroming kan als negatief worden beoordeeld (--), rekening
houdend met het feit dat de gemodelleerde wachtrijen reiken tot buiten
het netwerk.

o Projectlocatie Noord-Center:
De gemiddelde verliestijd ligt 15 seconden hoger dan in de
referentiesituatie. Het effect op de doorstroming is negatief (--),
rekening houdend met het feit dat de gemodelleerde wachtrijen reiken
tot buiten het netwerk.

· Groenendaallaan x Vosseschijnstraat:
o Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan :

Het basisprogramma op deze projectlocatie zal een verhoging van de
verliestijd van 135s met zich meebrengen. Het effect op de doorstroming
van dit kruispunt is aanzienlijk negatief (---).
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o Projectlocatie Noord-Center:
De gemiddelde verliestijd stijgt met 35 s ten opzichte van de
referentiesituatie. Dit komt ook neer op een aanzienlijk negatief effect (-
--). De impact is weliswaar beduidend lager dan bij de ontwikkeling op
de parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan, maar toch aanzienlijk
negatief

· Groenendaallaan x Complex Merksem:
o Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan :

De gemiddelde verliestijd aan dit kruispunt stijgt met maximaal 5
seconden. (beperkt negatief effect, “-“).

o Projectlocatie Noord-Center:
Voor de projectlocatie Noord-Center zal het effect beperkt negatief (-)
zijn. De verliestijd stijgt met maximaal 10s.

Voor de andere, noordelijke kruispunten langs de Noorderlaan worden volgende effecten
van het basisprogramma waargenomen zoals weergegeven in onderstaande tabel. De
effectbeoordeling is gebaseerd op de hoogste verzadigingsgraden van de verschillende
scenario’s. In het algemeen kan gesteld worden dat er geen belangrijke effecten zijn.
Enkel  aan  het  kruispunt  Noorderlaan  x  Michiganstraat  is  er,  worst  case,  een  (-)  effect
gemeten.

Kruispunt REF 1 Effect zuidelijke
projectlocatie

Effect noordelijke
projectlocatie

Noorderlaan x Malagastraat x
Luithagen H.

80% 0 0

Noorderlaan x complex Ekeren 17% 0 0
Noorderlaan x Ekersesteenweg 68% 0 0
Noorderlaan x Havanastraat x K.
Wielenstr.

77% 0 0

Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 28% 0 0
Noorderlaan x Manchesterlaan 61% 0 0
Noorderlaan x Michiganstraat 17% 0 -
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 0 0
Noorderlaan x Santiagostraat 74% 0 0

Een gebalanceerde ontwikkeling met 15.000m2 detailhandel  op  de  parking  hoek
Groenendaallaan-Noorderlaan en 5.000m2 detailhandel op de projectlocatie Noord-Center
zal volgende effecten op de doorstroming met zich meebrengen:

· Noorderlaan x Groenendaallaan:
De gemiddelde verliestijd ligt eveneens 9 seconden hoger dan in de
referentiesituatie. Het effect op de doorstroming is negatief (--), omwille van de
hoge verzadiging in de referentiesituatie en het feit dat de gemodelleerde
wachtrijen reiken tot buiten het netwerk.

· Groenendaallaan x Vosseschijnstraat:
Een gebalanceerd programma op de 2 sites zal een verhoging van de verliestijd
van 114s met zich meebrengen, wat een beetje minder is dan in scenario 1, maar
meer dan in scenario 2. Het effect op de doorstroming van dit kruispunt is
aanzienlijk negatief (---)

· Groenendaallaan x Complex Merksem:
De gemiddelde verliestijd aan dit kruispunt stijgt met maximaal 7 seconden.
(beperkt negatief effect, “-“).

Voor de andere, noordelijke kruispunten langs de Noorderlaan, worden geen belangrijke
effecten op de doorstroming waargenomen t.g.v. deze gebalanceerde ontwikkeling op
beide projectlocaties (zie onderstaande tabel).
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Kruispunt REF 1 Effect gebalanceerd
programma

Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 80% 0
Noorderlaan x complex Ekeren 17% 0
Noorderlaan x Ekersesteenweg 68% 0
Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 77% 0
Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 28% 0
Noorderlaan x Manchesterlaan 61% 0
Noorderlaan x Michiganstraat 17% 0
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 0
Noorderlaan x Santiagostraat 74% 0

Niet alleen de effecten qua gemotoriseerd verkeer zijn relevant voor deze
onderzoeksvraag. Ook de multimodale bereikbaarheid van de projectlocaties heeft
mogelijks een impact, in die zin dat de multimodale mogelijkheden van een locatie
kunnen bedragen aan een duurzame modal split.

Beide locaties hebben een zeer goede multimodale bereikbaarheid, omwille van de
nabijheid van tramhaltes, verschillende fietsvoorzieningen, een bundel van buslijnen en
een treinstation. Het verschil qua multimodale bereikbaarheid tussen beide
projectlocaties is dan ook beperkt. Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan x
Noorderlaan ligt dichter bij het treinstation Luchtbal, wat op termijn uitgebouwd zal
worden. Station Noorderdokken ligt op wandelafstand van de locatie Noord-Center.

Qua trambediening scoren beide locaties gelijkwaardig in de referentiesituatie, maar op
termijn zal projectlocatie parking hoek Groenendaallaan x Noorderlaan mogelijks beter
bediend worden met de tram omdat mogelijks een bijkomende tramlijn via de
Straatsburgbrug gerealiseerd wordt.

Conclusie

De locatie waar het basisprogramma ontwikkeld zal worden heeft een impact op de
doorstroming. Aan het kruispunt Groenendaallaan x Vosseschijnstraat zal de impact het
kleinst zijn bij een ontwikkeling op de projectlocatie Noord-Center. De algemene
verliestijd stijgt met 35s (135s voor ontwikkelingen op de parking hoek Groenendaallaan-
Noorderlaan). De impact blijft weliswaar aanzienlijk negatief (---). De noordelijke
kruispunten worden zwaarder belast bij ontwikkelingen op de projectlocatie Noord-
Center, dit heeft vooral impact op het kruispunt Noorderlaan x Michiganstraat (-). Het
kruispunt heeft echter nog voldoende restcapaciteit.

Wanneer het basisprogramma wordt ontwikkeld op beide sites (15.000m2 detailhandel op
de parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan en 5.000m2 detailhandel op de
projectlocatie Noord-Center) is het effect gelijkaardig aan een volledige ontwikkeling op
de zuidelijke projectlocatie.

Louter op basis van de resultaten van de microsimulatie (dus zonder milderende
maatregelen en benutten van multimodaal potentieel) is het negatief effect op de
doorstroming het grootst wanneer het zwaartepunt van de ontwikkelingen op de
zuidelijke projectlocatie zal plaatsvinden. In de referentiesituatie is de multimodale
bereikbaarheid van beide projectlocaties gelijkwaardig. Op termijn (mits realisatie van
geplande of in voorbereiding zijnde opwaardering van de openbaar vervoerbediening) zal
projectlocatie parking hoek Groenendaallaan x Noorderlaan meer multimodale
mogelijkheden hebben.
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Evaluatie ten opzichte van Referentiesituatie 2

Voor de 3 meest kritische kruispunten (op de Groenendaallaan) kunnen onderstaande
vaststelling worden gedaan ten opzichte van referentiesituatie 2. Belangrijk is op te
merken dat de vermelde verliestijden een onderschatting zijn van de werkelijke
verliestijden, de wachtrijen in de microsimulatie reiken tot op het einde van het netwerk.

Vaststellingen:
· Noorderlaan x Groenendaallaan:

o Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan:
De gemiddelde verliestijd stijgt met 24 seconden. Het effect op de
doorstroming kan als aanzienlijk negatief worden beoordeeld (---).

o Projectlocatie Noord-Center:
De gemiddelde verliestijd ligt 20 seconden hoger dan in de
referentiesituatie. Het effect op de doorstroming is aanzienlijk negatief
(---).

· Groenendaallaan x Vosseschijnstraat:
o Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan :

Het basisprogramma op deze projectlocatie zal een verhoging van de
verliestijd van 166s met zich meebrengen. De verzadigingsgraad stijgt
van  82% naar  meer  dan  100%.  Het  effect  op  de  doorstroming  van  dit
kruispunt is aanzienlijk negatief (---).

o Projectlocatie Noord-Center:
De gemiddelde verliestijd stijgt met 43s ten opzichte van de
referentiesituatie. De verzadigingsraad stijgt van 82% naar ongeveer
100%. Dit komt ook neer op een aanzienlijk negatief effect (---). De impact
is weliswaar beduidend lager dan bij de ontwikkeling op de parking hoek
Groenendaallaan-Noorderlaan.

· Groenendaallaan x Complex Merksem:
o Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan :

De gemiddelde verliestijd aan dit kruispunt stijgt met maximaal 1s.
(beperkt negatief effect, “-“, tengevolge van de reeds verzadigde
referentiesituatie).

o Projectlocatie Noord-Center:
Op de noordelijke locatie zal het effect beperkt negatief (-) zijn. De
verliestijd stijgt met maximaal 2 seconden.

Voor de andere, noordelijke kruispunten langs de Noorderlaan, worden geen belangrijke
effecten op de doorstroming waargenomen zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Kruispunt REF 2 Effect zuidelijke
projectlocatie

Effect noordelijke
projectlocatie

Noorderlaan x Malagastraat x
Luithagen H.

80% 0 0

Noorderlaan x complex Ekeren 17% 0 0
Noorderlaan x Ekersesteenweg 66% 0 0

Noorderlaan x Havanastraat x K.
Wielenstr.

78% 0 0

Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 22% 0 0
Noorderlaan x Manchesterlaan 62% 0 0
Noorderlaan x Michiganstraat 17% 0 0
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 0 0
Noorderlaan x Santiagostraat 67% 0 0

Een gebalanceerde ontwikkeling met 15.000 m2 detailhandel  op  de  parking  hoek
Groenendaallaan-Noorderlaan en 5.000 m2 detailhandel op de projectlocatie Noord-
Center zal volgende effecten op de doorstroming met zich meebrengen:
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· Noorderlaan x Groenendaallaan:
De gemiddelde verliestijd ligt eveneens 19 seconden hoger dan in de
referentiesituatie. Het effect op de doorstroming is aanzienlijk negatief (---)

· Groenendaallaan x Vosseschijnstraat:
Een gebalanceerd programma op de 2 sites zal een verhoging van de verliestijd
van 134s met zich meebrengen (verzadigingsgraad stijgt tot boven de 100%) Het
effect op de doorstroming van dit kruispunt is aanzienlijk negatief (---)

· Groenendaallaan x Complex Merksem:
De gemiddelde verliestijd aan dit kruispunt stijgt met maximaal 2 seconden.
(beperkt negatief effect, “-“).

Voor de andere, noordelijke kruispunten langs de Noorderlaan, worden geen belangrijke
effecten op de doorstroming waargenomen zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Kruispunt REF 2 Effect gebalanceerd
programma

Noorderlaan x Malagastraat x Luithagen H. 80% 0
Noorderlaan x complex Ekeren 17% 0
Noorderlaan x Ekersesteenweg 66% 0

Noorderlaan x Havanastraat x K. Wielenstr. 78% 0
Vosseschijnstraat x K. Wielenstr. 22% 0
Noorderlaan x Manchesterlaan 62% 0
Noorderlaan x Michiganstraat 17% 0
Vosseschijnstraat x Michiganstraat 11% 0
Noorderlaan x Santiagostraat 67% 0

Qua multimodale bereikbaarheid is de analyse identiek aan deze t.o.v. referentiesituatie
1.

Conclusie

Voor referentiesituatie 2 kan een gelijkaardige conclusie gemaakt worden als voor de
eerste referentiesituatie:

· De locatie waar het basisprogramma zich ontwikkeld, heeft een impact op de
doorstroming.

· Het effect is het meest belangrijk op het kruispunt Groenendaallaan x
Vosseschijnstraat. De bijkomende intensiteiten zorgen voor een oververzadiging
van dit kruispunt. Het effect is het grootst bij ontwikkelingen op de parking hoek
Groenendaallaan-Noorderlaan (+166s). Bij ontwikkelingen op de projectlocatie
Noord-Center stijgt de gemiddelde verliestijd met 43s. De impact is voor beide
scenario’s echter aanzienlijk negatief (---)

Wanneer het basisprogramma wordt gespreid over beide sites (15.000m2 detailhandel op
de parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan en 5.000m2 detailhandel op de
projectlocatie Noord-Center) is het effect gelijkaardig aan een volledige ontwikkeling op
de zuidelijke projectlocatie .

Louter op basis van de resultaten van de microsimulatie (dus zonder milderende
maatregelen en benutten van multimodaal potentieel) is het effect op de doorstroming
het grootst wanneer het zwaartepunt van de ontwikkelingen op de parking hoek
Groenendaallaan-Noorderlaan zal plaatsvinden. In de referentiesituatie is de multimodale
bereikbaarheid van beide projectlocaties gelijkwaardig. Op termijn (mits realisatie van
geplande of in voorbereiding zijnde opwaardering van de openbaar vervoerbediening) zal
projectlocatie parking hoek Groenendaallaan x Noorderlaan meer multimodale
mogelijkheden hebben.
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8.5.4 Onderzoeksvraag ‘mogelijkheid tot functionele verbreding en/of
verdichting’

Uit de doorrekeningen met de microsimulatie blijkt dat beide referentiesituaties reeds
oververzadigd zijn. Het basisprogramma zal voor nog grotere verliestijden en wachtrijen
zorgen.
Een extra programma aan reeds bestaande functies (verdichting) of extra functies
(verbreding) bovenop het basisprogramma zal deze negatieve effecten en daarmee
samenhangend de noodzaak tot het nemen van milderende maatregelen nog verhogen.

Een verbreding of verdichting zonder verzwaring van de effecten is enkel mogelijk
wanneer hiervoor, en bij voorkeur ook voor het basisprogramma, voor minder personen-
of vrachtverkeersgenererende functies tijdens de spitsuren gekozen wordt (zie 8.5.2
Onderzoeksvraag ‘inwisselbaarheid van het programma’).

8.5.5 Onderzoeksvraag ‘In welke mate is het plangebied ten zuiden van de
Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?’

Vanuit de discipline mobiliteit kan enkel aangegeven worden dat het plangebied een
goede multimodale ontsluiting kent. Mobiliteit is niet doorslaggevend in deze
onderzoeksvraag.
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8.6 Effectbespreking ruimtelijke structuur

8.6.1 Werkhypothese externe ontsluiting en onderzoeksvraag
‘noodzaak/wenselijkheid inschakeling Vosseschijnstraat’

Deze werkhypothese en onderzoeksvraag hangen dermate samen, dat ze hieronder ook
samen besproken worden.

Onderstaand wordt het effect van het inschakelen van Vosseschijnstraat onderzocht,
waarmee ineens ook de wenselijkheid van de werkhypothese beschouwd wordt.

8.6.1.1 Functioneren verkeerssysteem

Functioneren verkeersysteem – personenvervoer en vrachtverkeer

In onderstaande paragrafen wordt het effect nagegaan van een inschakeling van de
Vosseschijnstraat voor de ontsluiting van het basisprogramma. Dit effect wordt nagegaan
voor de 3 scenario’s (basisprogramma op de parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan,
op de projectlocatie Noord-Center of op beide projectlocaties.)

Evaluatie ten opzichte van Referentiesituatie 1

Bij een ontwikkeling van het basisprogramma op de projectlocatie parking hoek
Groenendaallaan-Noorderlaan kunnen de volgende conclusies gemaakt worden:

· Voor de meest kritische kruispunten op de Groenendaallaan (‘Noorderlaan x
Groenendaallaan’, Groenendaallaan x Vosseschijnstraat’ en ‘Groenendaallaan x
Complex Merksem’) heeft het inschakelen van de Vosseschijnstraat een beperkt
negatief effect op de doorstroming. De verliestijden liggen in beperkte mate
hoger (+7s op kruispunt Groenendaallaan x Vosseschijnstraat) dan in het scenario
waar Vosseschijnstraat niet wordt ingeschakeld voor de ontsluiting van de site.
De effectbeoordeling blijft aanzienlijk negatief (---).

· Op  de  meest  noordelijk  kruispunten  is  er  geen  belangrijk  verschil  tussen  de
verliestijden van beide ontsluitingsscenario’s.

· Op de doorstroming op de Vosseschijnstraat zelf wordt geen waarneembaar
effect gemeten (0).

Wanneer het basisprogramma op de projectlocatie Noord-Center wordt ontwikkeld
kunnen de volgende vaststellingen worden gedaan:

· Het inschakelen van Vosseschijnstraat heeft een beperkt gunstig effect op de
doorstroming ter hoogte van de kruispunten op de Groenendaallaan. Het
globale effect op de doorstroming blijft aanzienlijk negatief ten opzichte van de
referentiesituatie (---). De algemene verliestijd, voor de 3 kruispunten samen,
stijgt wel minder sterk dan in het scenario waar Vosseschijnstraat niet wordt
ingeschakeld voor de ontsluiting van de site (-21s).

· Op  de  meest  noordelijk  kruispunten  is  er  geen  belangrijk  verschil  tussen  de
verliestijden van beide ontsluitingsscenario’s. Hierbij moet wel opgemerkt
worden  dat  het  noodzakelijk  is  om  de  lichtenregeling  ‘Noorderlaan  x
Malagastraat’ aan te passen (zonder infrastructurele optimalisaties).

· Op de doorstroming op de Vosseschijnstraat zelf wordt geen waarneembaar
effect gemeten (0).

Een ontwikkeling van het basisprogramma op beide projectlocaties (15.000 m2

detailhandel op de parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan en 5.000 m2 detailhandel
op de projectlocatie Noord-Center ) geeft de volgende resultaten:

· Voor de meest kritische kruispunten op de Groenendaallaan heeft het
inschakelen van de Vosseschijnstraat een beperkt negatief effect op de
doorstroming.  De  verliestijden  liggen  in  beperkte  mate  hoger  (+3s  à  5s  op  de
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kruispunten ‘Groenendaallaan x Vosseschijnstraat’ en ‘Groenendaallaan x
Noorderlaan’) dan in het scenario waar Vosseschijnstraat niet wordt
ingeschakeld voor de ontsluiting van de site. De effectbeoordeling blijft
aanzienlijk negatief (---).

· Op  de  meest  noordelijk  kruispunten  is  er  geen  belangrijk  verschil  tussen  de
verliestijden van beide ontsluitingsscenario’s.

· Op de doorstroming op de Vosseschijnstraat zelf wordt geen waarneembaar
effect gemeten (0).

Conclusie

Het inschakelen van Vosseschijnstraat voor de ontsluiting van de site heeft enkel een
(beperkt) positief effect bij ontwikkelingen op de projectlocatie Noord-Center. Het globale
effect ten opzichte van de referentiesituatie is echter nog steeds aanzienlijk negatief (---).
Wanneer het zwaartepunt van de ontwikkelingen op de parking hoek Groenendaallaan-
Noorderlaan ligt, is het effect van het inschakelen van de Vosseschijnstraat zelfs (beperkt)
negatief voor wat betreft doorstroming. Op andere vlakken (zie verder) kan dit wel een
gunstig aspect zijn.

Bij het inschakelen van Vosseschijnstraat is het noodzakelijk dat de lichtenregeling
‘Noorderlaan x Malagastraat’ wordt aangepast (zonder infrastructurele optimalisaties).

De doorstroming op Vosseschijnstraat blijft in elk scenario gegarandeerd.

Evaluatie ten opzichte van Referentiesituatie 2

Wanneer het basisprogramma op de projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-
Noorderlaan wordt ontwikkeld kunnen de volgende vaststellingen worden gedaan:
Voor de meest verzadigde kruispunten (op de Groenendaallaan) heeft het inschakelen van
de Vosseschijnstraat een beperkt negatief effect op de doorstroming. De verliestijden
liggen in beperkte mate hoger (+18s op kruispunt Groenendaallaan x Vosseschijnstraat)
dan in het scenario waar Vosseschijnstraat niet wordt ingeschakeld voor de ontsluiting
van de site. De effectbeoordeling blijft aanzienlijk negatief (---).

· Op de meest noordelijke kruispunten is er geen belangrijk verschil tussen de
verliestijden van beide ontsluitingsscenario’s. Enkel aan het kruispunt
‘Vosseschijnstraat x Korte Wielenstraat’ ligt de verzadigingsgraad (+10%) hoger
in het scenario met inschakeling van Vosseschijnstraat. De verliestijden stijgen
hier vooral op de Korte Wielenstraat. Het effect ten opzichte van de
referentiesituatie (voor het kruispunt ‘Vosseschijnstraat x Korte Wielenstraat) is
hetzelfde voor beide scenario’s (0).

· Op de doorstroming op de Vosseschijnstraat zelf wordt geen waarneembaar
effect gemeten (0).

Bij een ontwikkeling van het basisprogramma op de projectlocatie Noord-Center
kunnen de volgende conclusies gemaakt worden:

· Het inschakelen van Vosseschijnstraat heeft geen belangrijk effect op de
doorstroming ter hoogte van de kruispunten op de Groenendaallaan. Het effect
op de doorstroming blijft aanzienlijk negatief ten opzichte van de
referentiesituatie (---).

· Op  de  meest  noordelijk  kruispunten  is  er  geen  belangrijk  verschil  tussen  de
verliestijden van beide ontsluitingsscenario’s. Hierbij moet wel opgemerkt
worden  dat  het  noodzakelijk  is  om  de  lichtenregeling  ‘Noorderlaan  x
Malagastraat’ aan te passen (zonder infrastructurele optimalisaties).

· Op de doorstroming op de Vosseschijnstraat zelf wordt geen waarneembaar
effect gemeten (0).
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Een ontwikkeling van het basisprogramma op beide projectlocaties (15.000 m2

detailhandel op de parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan en 5.000 m2 detailhandel
op de projectlocatie Noord-Center ) geeft de volgende resultaten:

· Voor de meest kritische kruispunten op de Groenendaallaan heeft het
inschakelen van de Vosseschijnstraat een negatief effect op de doorstroming. De
verliestijden liggen 2s tot 40s hoger op respectievelijk de kruispunten
‘Groenendaallaan x Noorderlaan’ en ‘Groenendaallaan x Vosseschijnstraat’) dan
in het scenario waar Vosseschijnstraat niet wordt ingeschakeld voor de
ontsluiting van de site. De effectbeoordeling blijft aanzienlijk negatief (---).

· Op  de  meest  noordelijk  kruispunten  is  er  geen  belangrijk  verschil  tussen  de
verliestijden van beide ontsluitingsscenario’s.

· Op de doorstroming op de Vosseschijnstraat zelf wordt geen waarneembaar
effect gemeten (0).

Conclusie

Het inschakelen van de Vosseschijnstraat voor de ontsluiting van de site heeft enkel een
(beperkt) positief effect bij ontwikkelingen op de projectlocatie Noord-Center. Het globale
effect ten opzichte van de referentiesituatie is echter nog steeds aanzienlijk negatief (---).
Wanneer het zwaartepunt van de ontwikkelingen op de parking hoek Groenendaallaan-
Noorderlaan ligt, is het effect van het inschakelen van de Vosseschijnstraat zelfs (beperkt)
negatief voor wat betreft doorstroming. Op andere vlakken (zie verder) kan dit wel een
gunstig aspect zijn.

Bij het inschakelen van Vosseschijnstraat is het noodzakelijk dat de lichtenregeling
‘Noorderlaan x Malagastraat’ wordt aangepast (zonder infrastructurele optimalisaties).

De doorstroming op de Vosseschijnstraat blijft in elk scenario gegarandeerd.

8.6.1.2 Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

Bij ontwikkeling van de projectlocatie Noord-Center biedt het inschakelen van de
Vosseschijnstraat een voordeel, omdat er dan geen keerbewegingen geïntroduceerd
worden op de Noorderlaan. Door deze locatie via de Michiganstraat de Vosseschijnstraat
te bereiken, zal het effect van het plan op dit punt qua verkeersveiligheid verwaarloosbaar
zijn, in plaats van beperkt negatief in de werkhypothese (waarbij de Vosseschijnstraat niet
ingeschakeld wordt).

Een ontsluiting via de Vosseschijnstraat impliceert een kruising van de westelijke
spoorbundel. Het mogelijke effect op de verkeersleefbaarheid hangt af van het aantal
treinpassages, de infrastructurele beveiliging van de overweg en het aantal kruisingen.
Wat dat laatste betreft is het aan te bevelen zo weinig mogelijk kruisingen te voorzien,
bestaande en/of nieuwe.
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8.6.2 Onderzoeksvraag ‘organisatie interne ontsluiting’

De externe ontsluiting hangt samen met de interne ontsluiting van het plangebied. Voor
fietsers en voetgangers dient een veilige en zo direct mogelijke aantakking op de
omliggende langzaam verkeersinfrastructuur voorzien te worden, in logische relatie tot
de beveiligde oversteken. De ontsluiting voor langzaam verkeer moet zo veel mogelijk
gescheiden worden van deze voor gemotoriseerd verkeer en zeker vrachtverkeer
(leveringen).

De interne ontsluiting dient op een dergelijke wijze opgebouwd te worden dat geen
interne sluiproute tussen de Noorderlaan en de Vosseschijnstraat ontstaat. Vanuit
mobiliteitsoogpunt verloopt een ontsluiting naar de Vosseschijnstraat best via de
Michiganstraat, omdat dit geen nieuwe kruisingen met het spoor creëert, noch nieuwe
kruispunten op de Vosseschijnstraat, wat gunstig is qua verkeersveiligheid.

8.6.3 Onderzoeksvraag : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een
langzaamverkeersfunctie vervullen?

Deze noord-zuidgerichte corridor loopt parallel aan de Vosseschijnstraat en de
Noorderlaan. Vooral de Vosseschijnstraat is zeer nabij en is een wijkroute in het stedelijke
fietsnet, terwijl de Noorderlaan een kernroute is in het bovenlokaal fietsnet
(Mobiliteitsplan Antwerpen 2020 | 2025 | 2030). Een fietspad in de nieuwe corridor kan
mogelijks als alternatief voor één van deze routes dienen.

De Noorderlaan zal, na voltooiing heraanleg, beschikken over conforme fietspaden. Dit
aspect, samen met de aanwezige bestemmingen langs de Noorderlaan maken dat het niet
zinvol is om deze route te vervangen door een alternatief langs de spoorwegcorridor. De
bestemmingen dienen per fiets bereikbaar te zijn. Via de groene spoorwegcorridor zou dit
via een onnodige omweg moeten.

De Vosseschijnstraat beschikt over smalle, aanliggende enkelrichtingsfietspaden in
betonstraatstenen. Deze fietsvoorzieningen zijn niet conform het Fietsvademecum. Indien
de Vosseschijnstraat de functie als wijkroute maximaal dient te vervullen, rekening
houdend met het aanwezige vrachtverkeer (havenontsluitingsweg), dan zullen deze
fietsvoorzieningen sterk opgewaardeerd moeten worden. Een alternatief hier kan zijn om
deze wijkroute te voorzien via de groene spoorwegcorridor. Hierdoor ontstaat een
maximale scheiding tussen het langzaam verkeer en het (vracht)verkeer, wat de veiligheid
(objectief en subjectief) en het comfort van de fietsers ten goede komt. De ligging van de
spoorwegcorridor zorgt ervoor dat de omrijbeweging t.o.v. de Vosseschijnstraat minimaal
is.

Een langzaamverkeersfunctie langs de groene spoorwegcorridor kan een waardig
alternatief vormen voor de fietsfunctie die de Vosseschijnstraat zou moeten vervullen,
indien aan onderstaande voorwaarden kan worden voldaan:

· Een dergelijke route heeft enkel zin als het over een zekere lengte gaat. Zo niet
ontstaan 2 oversteekbewegingen (waar men terug de Vosseschijnstraat of andere
straten vervoegd) op korte afstand, waardoor de effectieve snelheid van de
fietser laag is en de veiligheidsrisico’s verhogen. De alternatieve fietsroute zou
minstens van (ongeveer) de Korte Wielenstraat tot de Groenendaallaan moeten
lopen.

· De verbinding moet kwalitatief zijn. De bepalingen van het Vademecum
Fietsvoorzieningen zijn hierbij het minimum.
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· De oversteekvoorzieningen aan de uiteinden van de groene spoorwegcorridor
moeten op een verkeersveilige wijze voorzien worden, net als eventuele
aansluitingen op de Vosseschijnstraat.

· De bereikbaarheid per fiets van de functies aan de westzijde van de
Vosseschijnstraat moet gewaarborgd worden. Dit kan eventueel via de bestaande
oost-westverbindingen.

8.6.4 Werkhypothese dwarsverbindingen

Volgens de Atlas der Buurtwegen doorkruisten ooit 2 buurtwegen het plangebied. Op het
terrein zijn deze niet meer aanwezig en ook niet meer herkenbaar. Het voorzien van
dwarsverbindingen (een groenas en drie bouwvrije stroken) zorgt opnieuw voor een
betere doorwaadbaarheid van het plangebied voor langzaam verkeer, wat een gunstig
effect is. Als dwarsverbindingen voor langzaam verkeer worden voorzien, gebeurt dit het
best gescheiden van het gemotoriseerd verkeer (met minimale kruisingen), met de nadruk
op verkeersveiligheid.

8.6.5 Onderzoeksvraag : Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een
impact op de effectiviteit?

Om de dwarsverbindingen maximaal als effectieve oost-westverbinding te laten fungeren,
ook op het vlak van mobiliteit,  is  het belangrijk  om verbindingen voor voetgangers en
fietsers maximaal te laten aansluiten op plaatsen waar de tramsporen in de Noorderlaan
en de Noorderlaan zelf als oversteekbaar voorzien zijn.
Het gaat hier om de volgende locaties:

§ Oversteekplaatsen omgeving Santiagostraat

§ Oversteekplaatsen omgeving Noord-Center

§ Oversteekplaatsen omgeving Manchesterlaan

§ Oversteekplaats omgeving Dublinstraat

Daarnaast is er uiteraard de dwarsverbinding op mesoniveau ter hoogte van de
Michiganstraat, waarlangs een autoverbinding mogelijks is tussen het plangebied en de
ventweg langs de Noorderlaan.

8.6.6 Onderzoeksvraag : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of
dimensionering van de verbindingen kunnen gedaan worden i.f.v. de
effectiviteit?

Voor de concrete inrichting van de dwarse verbindingen in functie van stappers en
trappers, verwijzen we naar het ‘Draaiboek Openbaar Domein’ van de stad Antwerpen,
waarin principes opgenomen zijn die ontwerprichtlijnen vormen m.b.t. de dimensionering
en inrichting van voet- en fietspaden, oversteekplaatsen, hoogteverschillen etc., in
functie van de leefbaarheid en beleving van het stadsweefsel.

Voor de inrichting en dimensionering van de dwarsverbindingen worden deze
ontwerprichtlijnen dan ook het best als uitgangspunt meegenomen.
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8.7 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Met het Routeplan 2030, dat deel uitmaakt van het Toekomstverbond, scharen de
overheden en burgerbewegingen zich achter verschillende maatregelen die van
Antwerpen een leefbare én vlot toegankelijke stadsregio maken. Een belangrijk onderdeel
hiervan  is  een  ambitieuze  modal  shift,  waarbij  gestreefd  wordt  naar  50%  van  de
verplaatsingen met alternatieve vervoersmodi, en 50% met de wagen. Al in 2005 stelde
de Vlaamse Regering een 50/50 modal split voorop voor de stadsregio. Het Masterplan
2020 van 2010, herbevestigde die ambitie: 50% van de verplaatsingen moet met een
duurzame modus afgelegd worden.

Het plangebied beschikt over verschillende multimodale ontsluitingsmogelijkheden,
zodat het geschikt is voor het gebruik van duurzame vervoersmodi. De milderende
maatregelen en aanbevelingen zijn dan ook maximaal gericht op het verder stimuleren
en faciliteren van het gebruik van duurzame vervoersmodi. Het is immers belangrijk om
het aanwezige potentieel maximaal te benutten, en op die manier de autoafhankelijkheid
en de verkeersgeneratie (gemotoriseerd verkeer) terug te dringen. Op die manier kunnen
de (aanzienlijk) negatieve milieueffecten, bijvoorbeeld qua doorstroming, gemilderd
worden.

Het potentieel qua duurzame vervoerswijzen van het plangebied is immers evident
aanwezig: de recente aanleg van de Noorderlijn, de dubbelrichtingsfietspaden langs de
Noorderlaan, de treinstations Luchtbal en Noorderdokken, de vele buslijnen, Velo
deelfietsstations…

Vanuit de milieubeoordeling worden (aanzienlijk) negatieve milieueffecten verwacht.
Voor deze effecten worden volgende milderende maatregelen voorgesteld:

§ (hoofd-)toegang tot persoonintensieve ontwikkelingen zo dicht mogelijk bij de
tramhalte(s)

§ Haalbaarheidsonderzoek inschakeling spoorbundels in het westen voor goederen
vervoer i.f.v. plangebied

§ Haalbaarheidsonderzoek inschakeling Straatsburgdok i.f.v. vervoer over het water
(opties voor overslagfunctie t.h.v. dok open laten)

§ Inrichting van het plangebied naar toegankelijkheid/gerichtheid zo organiseren dat
vooral de bereikbaarheid via openbaar vervoer en langzaam verkeer centraal staat,
bereikbaarheid via auto komt er dan in 2e instantie bij.

§ Minimaliseren aantal kruisingen westelijke spoorbundel

§ Beveiligen spooroverwegen

§ Beveiligen U-turn bewegingen op de Noorderlaan: indien ontwikkeling op
projectlocatie Noord-Center zonder inschakeling Vosseschijnstraat

§ (Ruimte voor) bevoorrechte stallings-/parkeerplaatsen deelvoertuigen voorzien

§ Laadpalen voor elektrische fietsen en voertuigen voorzien

Vanuit de milieubeoordeling kunnen volgende aanbevelingen worden geformuleerd om
de (beperkt) negatieve milieueffecten te beperken en/of positieve effecten te versterken:

§ Fietsbereikbaarheid vanuit Merksem verbeteren met goede aansluiting op
projectlocatie Noord-Center. De sterke barrièrewerking van de E19 en de HSL wordt
hierdoor doorbroken.

In onderstaande tabel zijn de milderende maatregelen opgelijst. Bepaalde maatregelen
zijn van toepassing voor meerdere effectgroepen. Ze werden evenwel bij die effectgroep
geplaatst waar ze het meest relevant zijn.
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Tabel 8-12 : Algemeen geldende maatregelen vanuit de discipline mobiliteit

Algemeen geldende maatregelen
 Implementatieniveau

Effect Score Milderende maatregel Score plan project andere

Functioneren

verkeersysteem -

personenvervoer

en vrachtverkeer

0/-/--
/---

Haalbaarheidsonderzoek

inschakeling spoorbundels

in het westen voor goederen

vervoer i.f.v. plangebied

(Ruimte voor) bevoorrechte

stallings-/parkeerplaatsen

deelvoertuigen voorzien

Laadpalen voor elektrische

fietsen en voertuigen

voorzien

0/-/--

/(---)

x

x

x

(hoofd-)toegang tot

persoonintensieve

ontwikkelingen zo dicht

mogelijk bij de tramhalte(s)

Haalbaarheidsonderzoek

inschakeling Straatsburgdok

i.f.v. vervoer over het water

(opties voor overslagfunctie

t.h.v. dok open laten)

Inrichting van het plan-

gebied naar toegankelijk-

heid/gerichtheid zo organi-

seren dat vooral de bereik-

baarheid via openbaar ver-

voer en langzaam verkeer

centraal staat, bereikbaar-

heid via auto komt er dan in

2e instantie bij.

X

X

X

Minimaliseren aantal

kruisingen westelijke

spoorbundel

Beveiligen spooroverwegen

Beveiligen U-turn bewe-

gingen indien ontwikkeling

op projectlocatie Noord-

Center zonder inschakeling

Vosseschijnstraat

 x

x

x

Functioneren

verkeersysteem –

voetgangers,

fietsvoorzieningen

en het openbaar

vervoer

+ /

(enkel indirect effect van

andere milderende

maatregelen)

+/++
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Bereikbaarheid

van functies

- /

(enkel indirect effect van

andere milderende

maatregelen)

-/0

Verkeersveiligheid

en -leefbaarheid

0/- /

(enkel indirect effect van

andere milderende

maatregelen)

0

8.8 Synthese

Uit de microsimulatie van beide referentiesituaties blijkt dat er, vooral in het zuiden van
het studiegebied, sprake is van belangrijke doorstromingsproblemen. De ontwikkelingen
in de verschillende scenario’s zorgen qua verkeersafwikkeling dan ook voor een toename
van deze problemen. Afhankelijk van de locatie en de ontsluitingsstructuur is dit in meer
of mindere mate.

De effectbespreking en beoordeling werd opgebouwd op basis van verschillende
scenario’s, waarin de verdeling van de bijkomende ontwikkelingen over de projectlocaties
en het al dan niet inschakelen van de Vosseschijnstraat de onderscheidende elementen
zijn.  Rekening  houdend  met  het  basisprogramma  werd  zowel  ten  opzichte  van
referentiesituatie 1 (zonder Oosterweel) als referentiesituatie 2 (met Oosterweel en
algemene tendensen) vastgesteld dat het kruispunt Noorderlaan x Groenendaallaan
verzadigd is. Dit neemt nog toe in de geplande situatie(s), waardoor een negatief tot
aanzienlijk negatief effect ontstaat. Echter is het relatieve effect op dit punt groter ten
opzichte van referentiesituatie 2. Dit volgt uit de lagere intensiteiten in referentiesituatie
2 t.o.v. referentiesituatie 1, waardoor de toename als gevolg van het plan relatief gezien
groter is.

Het kruispunt Groenendaallaan x Vosseschijnstraat kent in beide referentiesituaties een
hoge verzadigingsgraad maar is niet overbelast. De toename van het verkeer ten gevolge
van het plan zorgt echter voor oververzadiging, waardoor een aanzienlijk negatief effect
verwacht wordt. Opmerking hierbij is dat de kruispunten Groenendaallaan x Noorderlaan
en Groenendaallaan x Vosseschijnstraat als geheel beschouwd moeten worden. Door de
nabijheid beïnvloeden deze kruispunten elkaar immers.

Het effect qua doorstroming voor het kruispunt Groenendaallaan x Complex Merksem is
beperkt tot verwaarloosbaar. Ook op de doorstroming van de Vosseschijnstraat zelf wordt
geen wezenlijk effect verwacht. De havenontsluitingsfunctie wordt dus niet verstoord.

De keuze wat betreft de locatie waar het extra programma ontwikkeld wordt, heeft een
impact op de doorstroming. Alles in beschouwing genomen is het effect op de
doorstroming het grootst wanneer het zwaartepunt van de ontwikkelingen op de parking
hoek Groenendaallaan-Noorderlaan zal plaatsvinden. In dat geval is het effect van het
inschakelen van de Vosseschijnstraat zelfs (beperkt) negatief. Als het zwaartepunt op
Noord-Center ligt, zorgt het inschakelen van de Vosseschijnstraat voor een beperkt
positief effect qua doorstroming, maar vooral voor een positief effect qua
verkeersveiligheid aangezien er geen U-turn op de Noorderlaan geïnduceerd worden.

Het plangebied beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen, zowel voor
langzaam verkeer als voor het openbaar vervoer. De realisatie van de Noorderlijn, met de
haltes in de directe omgeving van de 2 projectlocaties en een huidige frequentie van 6x
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per uur, biedt toegang tot een hoogfrequent en hoogwaardig openbaar vervoerssysteem.
Omwille van de vrije bedding en de prioritering aan de verkeerslichten zal de toename
van het gemotoriseerd verkeer niet tot verliestijden voor de tram zorgen. Daarenboven
wordt de Noorderlaan door een bundel van buslijnen gebruikt. Het plan zorgt in wezen
niet voor een verbetering van het functioneren van het openbaar vervoer, wel zal de
benutting van het bestaande netwerk verbeteren.

Stimuleren en faciliteren van duurzame vervoerswijzen is dan ook cruciaal om het
potentieel van de locaties maximaal te benutten. Vanuit dit oogpunt kan dit plan
beschouwd worden als ‘transit oriented development’. Het plangebied beschikt over
uitstekende multimodale voorzieningen. Dit zorgt ervoor dat een duurzame modal split
hier mogelijk is, mits bijkomende maatregelen, gaande van vlotte aansluitingen op het
fietsroutenetwerk en stallings-/parkeerplaatsen deelvoertuigen tot uitbreiding van het
openbaar vervoernet. Het pakket van maatregelen gericht op het gebruik van duurzame
vervoerswijzen mildert (aanzienlijk) negatieve effecten qua functioneren van het
verkeerssysteem voor personenvervoer en vrachtverkeer (doorstroming) omwille van een
lager aantal gegenereerde voertuigen, maar verbetert ook de multimodale
bereikbaarheid en het functioneren van het verkeerssysteem voor langzaam verkeer en
openbaar vervoer. Ook qua verkeersveiligheid is dit een gunstig gegeven.

De knooppuntwaarde van projectlocatie hoek Groenendaallaan x Noorderlaan is op
termijn groter dan die van projectlocatie Noord-Center en dit o.a. omwille van een
mogelijk groter tramaanbod (tram Straatsburgbrug) en de nabijheid van station Luchtbal
dat mogelijks tot IC-station uitgebouwd. De potenties op het vlak van modal shift zijn dus
groter wanneer het zwaartepunt van de nieuwe ontwikkelingen op de parking hoek
Groenendaallaan x Noorderlaan gesitueerd wordt. Wanneer we zowel de effecten als
mogelijke milderende maatregelen in beschouwing nemen, bestaat er vanuit de discipline
mobiliteit geen eenduidige voorkeur voor een van beide projectlocaties.

Uit doorrekeningen met de microsimulatie blijkt dat beide referentiesituaties reeds
oververzadigd zijn. Het basisprogramma zal voor nog grotere verliestijden en wachtrijen
zorgen. Een extra programma bovenop het basisprogramma zal deze negatieve effecten
en daarmee samenhangend de noodzaak tot het nemen van milderende maatregelen nog
verhogen.  Een verdere verbreding of verdichting zonder verzwaring van de effecten is
enkel mogelijk wanneer hiervoor, en bij voorkeur ook voor het basisprogramma, voor
minder personen- of vrachtverkeersgenererende functies tijdens de spitsuren gekozen
wordt.

Vanuit mobiliteitsoogpunt verloopt een ontsluiting naar de Vosseschijnstraat best via de
Michiganstraat, omdat dit geen nieuwe kruisingen met het spoor creëert, noch nieuwe
kruispunten op de Vosseschijnstraat, wat gunstig is qua verkeersveiligheid.

In onderstaande tabel wordt de beoordeling voor de verschillende effectgroepen
samengevat. Daar de effectbespreking- en beoordeling voor het ruimtelijk programma en
de ruimtelijke structuur sterk in elkaar verweven zit, is de beoordeling to.v. het
programma en de structuur in onderstaande tabel samen genomen.

score

VOOR milderende maatregelen

score

NA milderende maatregelen

Ruimtelijk programma &

Ruimtelijke structuur

Ruimtelijk programma

Ruimtelijke structuur

Functioneren verkeersysteem –

voetgangers, fietsvoorzieningen en het

openbaar vervoer

+ +
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Functioneren verkeersysteem -

personenvervoer en vrachtverkeer

0/-/--/--- 0/-/--/(---)

Bereikbaarheid van functies - -/0

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid 0/- 0

8.9 Beschrijving en beoordeling effecten t.o.v. het ontwikkelingsscenario

Het Toekomstverbond en Routeplan 2030 is een zeer belangrijk gegeven voor de
stadsregio. De ambitie om de modal shift naar 50/50 te bewerkstelligen, is complementair
met de invalshoek ‘transit oriented development’ die hierboven beschreven is. Stimuleren
en faciliteren van duurzame vervoerswijzen mildert niet enkel de effecten gelinkt aan de
verkeersgeneratie van het plan, maar zal ook een positief effect hebben op de
intensiteiten van het achtergrondverkeer, waardoor de druk op de kruispunten afneemt.

Er zullen in de nabije omgeving (niet grenzend aan de Noorderlaan, maar toch in de nabije
stedelijke omgeving) meerdere specifieke ontwikkelingen tot stand komen (onder meer
de ontwikkeling van de zone Sportpaleis, de ontwikkeling van de Slachthuissite,
Innovatieve stadshavens etc.). Door te beoordelen t.a.v. BAU2020, van het provinciaal
verkeersmodel, zitten deze ontwikkelingen op iets ruimere schaal in hun algemeenheid
vervat in de intensiteiten. Toch dient benadrukt dat de doorstroming zal verslechteren en
de werkelijke verliestijden in belangrijke mate zullen stijgen. Die moeizame doorstroming
zal ook een effect hebben op die specifieke geplande ontwikkelingen in de omgeving.

8.10 Leemten in de kennis

Het micromodel is opgebouwd op basis van de beschikbare tellingen, waarna een
hercalibratie volgde. Ook het effect van Brabo 2 en Oosterweel (in referentiesituatie 2)
werd modelmatig toegevoegd. Het is evident dat bij dergelijke modelleringen een zekere
mate van onzekerheid ontstaat. Het gaat immers om prognoses en ramingen.

Hetzelfde geldt voor de raming van de verkeersgeneratie van het plan, en de
ontwikkelingen op de Havanasite.

8.11 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

-
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9 DISCIPLINE GELUID

9.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt beschouwd als zijnde het plangebied zelf, inclusief de omgeving
waar de invloed van geluidsbronnen te verwachten zijn. Het studiegebied wordt gekozen
rekening houdende met de bepalingen uit Vlarem II. Enerzijds wordt de zone tot op 500
meter van de rand van het plangebied bekeken (Richtlijnenboek geluid en trillingen
28/2/2011). Anderzijds wordt uit reden van akoestisch comfort de zone van de 1ste
lijnsbebouwing bekeken. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met verkeersgeluid. De
invloedssfeer van vooral de ring R1 (E19 en A12), Noorderlaan, Groenendaallaan en de
zijwegen (havenwegen) zal hier onderzocht worden. Ook het effect van de bestaande
bedrijven / haven activiteiten zal geëvalueerd worden. Ten aanzien van de afstemming
op de discipline mobiliteit wordt, in het geval significante verkeersveranderingen
optreden buiten 500 meter van het plangebied, een geluidsbeoordeling uitgevoerd ter
hoogte van woningen aan de desbetreffende verkeerswegen. Er wordt van een significant
effect gesproken indien het omgevingsgeluid met meer dan 1 dB(A) stijgt. Voor
wegverkeersgeluid is dit pas indien de toename van het verkeer meer dan 25 % bedraagt.

9.2 Juridische en beleidsmatige context

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de relevante bestaande wetgeving en
ontwerpteksten met betrekking tot discipline geluid.

9.2.1 Vlarem II

In VLAREM II, Bijlage 2.2.1. zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht
opgenomen. Deze moeten de akoestische kwaliteit in de verschillende gebieden
garanderen. Het geluidsniveau wordt hierbij uitgedrukt in LA95,1h. Deze parameter wordt
gekozen omdat hij een goede indicatie geeft van het aanwezige achtergrondgeluid en dus
van de geluidskwaliteit in de omgeving, omdat incidentele lokale pieken eruit gefilterd
zijn. Voor nieuwe inrichtingen worden grenswaarden afgeleid op basis van de ligging van
de immissiepunten volgens het gewestplan (of daarmee equivalente BPA- of RUP-
bestemming)  en het huidige omgevingsgeluid. Volgens de voorschriften van Vlarem II
‘Bijlage 2.2.1. milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht’ gelden volgende
richtwaarden (RW) voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid.
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Tabel 9-1: Milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95; Vlarem II, bijlage 2.2.1)
Gebied Overdag

(7-19u)
’s avonds
(19-22u)

’s nachts
(22-7u)

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30
2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

50 45 45

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van
ontginningsgebieden tijdens de ontginning

50 45 40

4. Woongebieden 45 40 35
5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning

60 55 55

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor
verblijfsrecreatie

50 45 40

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden
worden vastgesteld

45 40 35

8. Bufferzones 55 50 50
9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen
van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens
ontginning

55 50 45

10. Agrarische gebieden 45 40 35
Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste
richtwaarde van toepassing.
Dag:  van 07.00 tot 19.00 uur
Avond:  van 19.00 tot 22.00 uur
Nacht: van 22.00 tot 07.00 uur

9.2.2 Besluit 22/07/2005

In het besluit van 22/07/2005 van de Vlaamse regering inzake de evaluatie en de
beheersing van omgevingslawaai en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 1/6/2005 houdende de algemene sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
(Omzetting van de Europese Richtlijn 2002/49/EG) wordt de geluidsbelastingindicator Lden

naar voor geschoven. Tevens worden in dit besluit ter beheersing van het
omgevingsgeluid de volgende maatregelen toegepast:

· vaststelling van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van
geluidsbelastingskaarten volgens bepalingsmethoden die voor de lidstaten
gemeenschappelijk zijn;

· voorlichting van het publiek over omgevingslawaai en de effecten ervan;
· aanneming van actieplannen door de lidstaten op basis van de resultaten van de

geluidsbelastingskaarten, teneinde omgevingslawaai zo nodig te voorkomen en te
beperken, in het bijzonder daar waar hoge blootstellingsniveaus schadelijke
effecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens, en de milieukwaliteit uit
het oogpunt van omgevingslawaai te handhaven waar zij goed is.

De geluidsbelastingsindicatoren die gehanteerd dienen te worden voor de opmaak van
strategische geluidsbelastingskaarten zijn Lden en  Lnight.  Lden heeft  betrekking  op  de
jaargemiddelde waarde van de lawaaibelasting op een welbepaalde plaats. De indicator
steunt op een gemiddeld A-gewogen dag-, avond- en nachtniveau in dB.

In de avondperiode wordt de belasting 5 dB zwaarder aangerekend. Gedurende de nacht
is dit 10 dB.

Lden = 10*1g
24
1 (12* 10 10

dayL

+ 4* 10 10
5+eveningL

+ 8* 10 10
10+nightL )



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 166

Waarin:
· Lday het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als

gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle dagperioden van een jaar;
· Levening het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als

gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle avondperioden van een jaar;
· Lnight het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als

gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle nachtperioden van een jaar;
· Waarbij de dag twaalf uren (7u tot 19u) telt, de avond vier uren (19u tot 23u) en de

nacht 8 uren (23u tot 7u).

De indicator Lnight heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de nachtelijke
geluidsbelasting op een welbepaalde plaats. De indicator steunt op een gemiddeld A-
gewogen niveau in de nachtperiode. Deze indicator richt zich op de beoordeling van de
lawaaibelasting in gebieden met uitgesproken aanwezigheid van lawaaiverstoring in de
nachtperiode.

9.2.3 Voorstel tot toetsingskader Lden en Lnight

Momenteel zijn er nog geen officiële normen voor Lden en Lnight vastgelegd in het kader
van dit besluit van de Vlaamse Gemeenschap. In afwachting van een officieel
toetsingskader werden door de Vlaamse Overheid echter “gedifferentieerde
referentiewaarden” naar voor geschoven voor wegverkeer en spoorverkeer
(discussienota, 19/09/2008). Er is in die nota ook een opsplitsing voor primaire – en
secundaire wegen gemaakt. Deze referentiewaarden inclusief deze opsplitsing kan
gebruikt worden als afwegingskader voor nieuwe woonontwikkelingen.

Dat de waarden referentiewaarden zijn betekent dat er naar kan worden gerefereerd bij
het bepalen van een strategie voor de beheersing van het omgevingslawaai, zonder enkel
concreet engagement vanwege de betrokken actoren (AWV, NMBS, enz.).

De gedifferentieerde referentiewaarden maken differentiatie tussen type weg en
bestaand/nieuw. Zo zijn de toetsingswaarden voor secundaire en lokale wegen strenger
dan  voor  primaire  wegen.  Ook  de  waarden  voor  nieuwe  en  bestaande  wegen  zijn
verschillend, waarbij die voor nieuwe wegen strenger zijn.
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Tabel 9-2: voorstel van toetsingskader voor weg – en spoorverkeer

Type weg situatie Lden Lnight Opmerkingen
hoofd- en
primaire
wegen

nieuwe woon-
ontwikkeling

55 45 -

nieuwe wegen 60 50 -
bestaande
wegen

70 60 -

secundaire
wegen

nieuwe woon-
ontwikkeling

55 45 voor de beoordeling van het
geluidsniveau bij woningen die:
ofwel over minstens één gevel
beschikken waarop de geluidsbelasting
meer dan 20 dB lager is dan de
referentiewaarde
ofwel over minstens één gevel
beschikken die niet wordt blootgesteld
aan een geluidsbelasting boven de
referentiewaarden én voorzien zijn van
voldoende isolatie op alle gevels die wél
worden blootgesteld aan een hogere
geluidsbelasting, dient de toetsing te
gebeuren  ten  aanzien  van  de  met  5  dB
verhoogde referentiewaarden

nieuwe wegen 55 45
bestaande
wegen

>55 >45
stand-still
65 55

lokale
wegen

nieuwe woon-
ontwikkeling

55 45

nieuwe wegen 55 45
bestaande
wegen

>55 >45
stand-still
65 55

In de nieuwsbrief van 15/12/15 uitgevaardigd door de dienst-Mer wordt aangegeven dat
indien het plan geen nieuwe/aanpassingen op weginfrastructuur voorziet (maar
mogelijks wel verhogingen inzake verkeersgeneratie op de omliggende wegen kan
teweegbrengen) het van belang is om te bekijken hoeveel effect het plan zelf genereert.
Onder de 1 dB toename is het effect van het plan te klein om milderende maatregelen
voor te stellen.

9.2.4 Afwegingskader voor nieuwe woongebieden

In de studie “Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai” wordt een toetsingskader
voorgesteld voor de inplanting van nieuwe woonzones in de omgeving van geluidsbelaste
zones. Dit toetsingskader is voorgesteld in een discussienota “Maatregelen weg- en
spoorwegverkeerslawaai - RO en stedenbouw” door LNE dienst hinder zelf en werd met de
verschillende betrokken partijen (MOW-Algemeen Beleid; MOW-Beleid, Mobiliteit en
verkeersveiligheid; RWO, Stedenbouwkundig Beleid; RWO, Agentschap R-O Vlaanderen;)
bediscussieerd. Dit afwegingskader is hierna terug te vinden :
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Tabel 9-3 : afwegingskader voor woonzones in de omgeving van geluidsbelaste zones
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9.3 Beschrijving van de referentiesituatie

9.3.1 Methodiek

De uitwerking van de discipline geluid gebeurt conform het richtlijnenboek geluid en
trillingen dd. 2011. Om een inschatting te maken van het huidige (oorspronkelijke)
omgevingsgeluid binnen het studiegebied wordt een overzicht gegeven van de
activiteiten die zich er nu afspelen en worden immissiemetingen uitgevoerd om het
omgevingsgeluid weer te geven. Er worden voor geluid wel 2 referentiesituaties
meegenomen. Zo is er de referentiesituatie 1 waarbij t.o.v. de bestaande situatie de
nieuwe tramlijn (Brabo2) reeds operationeel is en de ontwikkelingen op de Havanasite
reeds gerealiseerd en in gebruik zijn. Referentiesituatie 2 is deze waarbij bovenop
referentiesituatie 1 de Oosterweel is uitgevoerd.

Zoals beschreven in de kennisgevingsnota werd geopteerd om op basis van verschillende
ambulante metingen het huidige omgevingsgeluid te kwantificeren / evalueren. Deze
meetpunten situeren zich aan de meest nabijgelegen woningen / kwetsbare gebieden in
en rondom de locaties. Ook langs de wegenis (t.h.v. de eerstelijnsbebouwing) in
industriegebied, waar de verkeersintensiteiten kunnen wijzigen t.g.v. de realisatie van
het plan, werd gemeten. Deze metingen leveren de waarden op van de grootheden LAeq,T,
LA01,T,  LA05,T, LA10,T, LA50,T en LA95,T uitgedrukt in dB(A). Op elk ambulant meetpunt werd 10 à
15 minuten gemeten. Deze meetduur is in de omgeving van de drukkere hoofdwegen,
maar  ook  in  de  omgeving  van  minder  drukke  lokale  wegen,  voldoende  lang  om  een
kwalitatieve beschrijving van het omgevingsgeluid te geven. We geven wel mee dat er
tijdens de metingen gewerkt werd op de Noorderlaan zodat de doorstroom van het
verkeer niet altijd optimaal was tijdens de metingen. Ook is er regelmatig filevorming wat
het omgevingsgeluid door wegverkeer verlaagt.

De ambulante metingen worden uitgevoerd conform de bijlage 4.5.1 van het VLAREM II.
De meetresultaten worden getoetst aan de milieukwaliteitsnorm (MKN) uit VLAREM II in
functie van de bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan. Aan de hand van
deze toetsing wordt nagegaan in hoeverre de milieukwaliteitsnorm wordt gerespecteerd,
deze toetsing geeft een indicatie over het al dan niet waarborgen van de akoestische
kwaliteit. De meetresultaten die werden geregistreerd op de evaluatiepunten in en
rondom de locaties (= oorspronkelijk omgevingsgeluid, hierna soms afgekort als O.O.G.)
worden tevens getoetst aan de richtwaarden uit VLAREM II. Immers, afhankelijk van het
al dan niet respecteren van de MKN (milieukwaliteitsnorm) en RW (richtwaarde), die in
de  tabel  in  bijlage  2.2.1.  bij  VLAREM  II  zijn  weergegeven,  worden  grenswaarden  voor
(toekomstige) nieuwe inrichtingen vastgelegd. Met andere woorden, de nieuwe
ontwikkelingen (detailhandel) waar er technische installaties worden voorzien, moeten
voldoen  aan  deze  bepalingen  conform  VLAREMII.   Vermits  het  aspect  verkeer  voor  de
huidige, maar ook voor de toekomstige situatie van belang is,  wordt aan de hand van
verkeersintensiteiten van de referentiesituaties een geluidskaart opgesteld, die de
geluidscontouren ten gevolge van het wegverkeerslawaai rond de voornaamste
verkeersassen rondom de locaties weergeeft. Parameter Lden  wordt berekend.  De Lnight is
niet relevant in de afweging van de diverse scenario’s omdat deze niet verandert door het
plan. De input voor deze overdrachtsberekening (volgens de SRM II) zijn de geometrische
kenmerken, het aantal personenwagens, % aantal vrachtwagens, snelheden, wegdek. De
geluidscontouren voor Lden van 75, 70, 65, 60, 55 en 50 dB(A) zullen visueel op een
orthoplan worden voorgesteld. De Lden wordt bepaald conform het besluit van de Vlaamse
Regering (BS 22/7/05) inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai.
Zoals aangegeven zal het wegverkeerslawaai berekend worden met de Standaard
Rekenmethode II, een methode die de geluidoverdracht spectraal berekent, wat op
grotere afstanden en bij reflecties essentieel is voor een nauwkeurige berekening.
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Terminologie

Lden heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de lawaaibelasting op
een welbepaalde plaats

Lnight: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als
gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle nachtperioden van
een jaar

LAeq,T het A-gewogen equivalent geluidsniveau is een maat voor het
beschouwde fluctuerende geluid. De discontinue geluidsbelasting
gedurende een periode T wordt omgerekend naar het niveau van een
continu geluid met dezelfde geluidsbelasting.

LA05,T: het geluidsniveau dat 5 % van de meetperiode T overschreden is. Is een
maat voor gemiddelde waarde van de piekniveaus in de meetperiode T

LA50,T: gemiddelde geluidsniveau gedurende de meetperiode T
LA95,T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de

observatieperiode T wordt overschreden. Het is een maat voor het
overwegend heersende achtergrondgeluidsniveau.

9.3.2 Strategische geluidsbelastingskaarten volgens RL 2002/49/EG voor wegen,
spoorwegen en industrie in het studiegebied

Op 13/09/13 keurde de Vlaamse Regering de geluidskaarten 2e fase voor de belangrijke
wegen  en  spoorwegen  goed.  Deze  nieuwe  set  van  geluidskaarten  zijn  enerzijds  een
actualisatie van de kaarten uit de 1e fase en anderzijds hebben ze een groter
toepassingsgebied (wegen > 3 miljoen voertuigpassages per jaar en spoorwegen met
meer dan 30 000 treinpassages per jaar). Het referentiejaar van deze kaarten is 2011. In
onderstaande figuur geven we het gedeelte van de strategische geluidsbelastingkaarten
dat betrekking heeft op het studiegebied van dit plan-MER.

Figuur 9-1: Strategische geluidsbelastingkaart wegverkeer Lden

Voor spoor bekomen we volgende Lden geluidscontourenkaart :
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Figuur 9-2: Strategische geluidsbelastingkaart spoorverkeer Lden

Hierna geven we ook de geluidscontourenkaart weer voor  Lden voor industriegeluid (2016)
op basis van de modellering met kengetallen.
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Figuur 9-3: Strategische geluidsbelastingkaart industrie Lden opgesteld door het ‘Port of Antwerp’
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Figuur 9-4: Strategische geluidsbelastingkaart industrie Lnight opgesteld door het ‘Port of Antwerp’

Op basis van deze kaarten kunnen we besluiten dat vooral het wegverkeer en deels ook
het  spoorverkeer  bepalend  is  voor  het  omgevingsgeluid.  De  bijdrage  van  de
havenactiviteiten is eerder beperkt wat ook vastgesteld werd ter plaatse. Ter hoogte van
de woningen ten oosten van de Noorderlaan bedraagt de Lden door industrie minder dan
55 dB(A) wat overeenkomt met een Lnight van minder dan 45 dB(A), zoals ook te zien op de
figuur voor geluidsbelasting Lnight t.g.v. industrie uit Figuur 9-4, zodat voldaan is aan de
milieukwaliteitsnorm van 45 dB(A). Ten westen van de Noorderlaan bevinden zich vooral
logistieke bedrijven/detailhandel waarbij de aanwezigheid van continu geluid eerder
gering is.
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9.3.3 Immissiemetingen huidige situatie

Om de huidige geluidskwaliteit binnen en rondom het studiegebied te inventariseren
werd er op 8 ambulante meetpunten, in functie van het omgevingsgeluid en het verkeer,
gemeten (1 t/m 8). Op basis van deze ambulante metingen kan een goede beschrijving
van het huidig akoestisch klimaat worden gegeven. Op elk meetpunt werd er op een
meethoogte van 4 m continu gemeten gedurende 10 à 15 minuten. Deze metingen
werden uitgevoerd op woensdag 6 december tussen 15u30 en 18u.

De coördinaten van de ambulante meetpunten / beoordelingspunten zijn :

Tabel 9-4 : ligging van de meetpunten

meetpunt Adres Lambert
Coördinaten

Bestemming volgens
gewestplan

X Y
1 Groenendaallaan 354,

Antwerpen
153621 215211 Woongebied < 500 m

van industriegebied
2 Canadalaan 117 153622 215794 Woongebied < 500 m

van industriegebied
3 Venezuelastraat 1 153684 216032 Woongebied < 500 m

van industriegebied
4 Houstonstraat 8 153633 216382 Woongebied < 500 m

van industriegebied
5 Generaal Simondslaan 23 153716 216716 Woongebied < 500 m

van industriegebied
6 Parking Medisch centrum

Kaai 142
Mulhouselaan-Noord 1

153253 216353 Industriegebied

7 Boterhamvaartweg 7 153121 215877 Industriegebied
8 Havanastraat 3 153610 216788 Woongebied < 500 m

van industriegebied

Alle metingen werden uitgevoerd met  ‘real time frequentie analysatoren’, van Larson
Davis type LxT. Er werd gemeten door 2 personen.  Deze  meetinstrumenten voldoen aan
de wettelijke bepalingen in VLAREM II. De meettoestellen werden vooraf gekalibreerd met
behulp van een ijkbron CAL200 van Larson Davis. De meetfout op de gemeten
geluidsniveaus  bedraagt  +/-  1  dB(A).  Tijdens  de  metingen  werden  het  LAeq en de
statistische parameters bepaald.

Tabel 9-5 : meteocondities tijdens de meetcampagne

Meetdata Parameters
Dag van tot Windsnelheid Windrichting Neerslag
Woensdag
6/12/17

15u30 18u 2 à 4 m/s Z tot ZW Geen
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De ligging van de ambulante meetpunten rondom het plangebied is weergegeven op het
gewestplan (Figuur 9-5) en orthofoto (Figuur 9-6). De ambulante meetpunten zijn
representatief voor de effectgroepen, met andere woorden de kwetsbare gebieden in de
omgeving.

Meetpunten 1 tot en met 5 en 8 zijn gelegen ter hoogte van de eerste lijnsbebouwing
t.o.v. de Noorderlaan. De bewoning bestaat hoofdzakelijk uit hoogbouw zodat ook de
effecten van verkeer op de hoogbouw zal bekeken worden. Meetpunten 6 en 7 zijn in het
industriegebied zelf gelegen.

Ten opzichte van deze beoordelingspunten/meetpunten kunnen de effecten bepaald
worden en ook de significantie van de effecten.

Figuur 9-5: gewestplan met aanduiding meetpunten geluid
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Figuur 9-6: kleurenortho met aanduiding meetpunten geluid

Over een korte meetperiode (T = ± 10-15 minuten) werden op de 8 meetplaatsen het
omgevingsgeluid en/of wegverkeer bepaald, waarbij het LA95-niveau en  LAeq,T van belang
zijn. Er werd gemeten langs de verschillende wegen waar de verkeersintensiteiten
mogelijk beïnvloed worden door het plan. Deze parameters geven een goede indicatie van
het akoestisch klimaat. Ook deze metingen werden uitgevoerd overeenkomstig VLAREM
II, Bijlage 4.5.1. ‘Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid’ bij
gunstige meteocondities (geen regen noch met een windsterkte die de metingen zou
beïnvloeden).

De  meetresultaten  voor  woensdag  6/12/17  zijn  uitgevoerd  bij  een  zuidelijke  wind.  De
resultaten van deze metingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.
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Tabel 9-6 : meetresultaten ambulante meetpunten – 6/12/17

Mpt Starttijd LAeq,T LA01,T LA05,T LA50,T LA95,T

1 15u30 64 67 66 59 56
2 15u30 65 69 68 63 60
3 16u 62 66 64 60 57
4 16u 65 72 68 59 56
5 16u25 64 74 68 61 58
6 16u30 60 69 66 58 52
7 17u 63 69 68 60 54
8 17u15 65 69 66 58 53

Op basis van deze meetresultaten kunnen we al besluiten dat het omgevingsgeluid nu
vooral bepaald wordt door wegverkeer op de drukke Noorderlaan en Groenendaallaan. Af
en toe passeert er een tram maar dit geluid wordt toch overstemd door het wegverkeer.
De snelheid op de Noorderlaan en zijwegen is echter beperkt door het drukke verkeer en
ook de werkzaamheden. Met andere woorden kan het wegverkeersgeluid hier nog hoger
liggen. Volgens de perceptietabel van Peutz is het omgevingsgeluid in het studiegebied
‘Lawaaiig’ te noemen tussen 60 en 65 dB(A). Op basis van de immissiemetingen werd er
geen  Lden en  Lnight bepaald. Dit zal wel verder gebeuren voor de berekeningen van de
referentiesituaties. Op basis van deze ambulante immissiemetingen stellen we ook vast
dat de milieukwaliteitsnorm (50 dB(A)) voor de dagperiode voor de beoordelingspunten
in het woongebied (1 tot en met 5, en 8) in de huidige situatie duidelijk overschreden
wordt. Ter hoogte van de meetpunten in dit woongebied kon er overdag geen activiteit
vanuit de haven worden waargenomen.
Het continu achtergrondgeluidsniveau wordt ook mee bepaald door het verkeer op de R1,
E19 en A12.
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9.3.4 Geluidsmodellering referentiesituatie 1  volgens Standaard Rekenmethode
II

Aan de hand van de verkeersgegevens aangeleverd door de discipline mobiliteit werd een
geluidscontourenkaart voor Lden voor de referentiesituatie 1 berekend. De beschrijving van
referentiesituatie 1 is eerder in het rapport terug te vinden. In het geluidsmodel werd de
gemiddelde verkeersintensiteit per dag, avond en nacht gehanteerd en dit voor elk
relevant wegvak in het studiegebied. Deze informatie werd aangereikt door discipline
geluid. Er werd rekening gehouden met het aantal personenwagens en vrachtwagens, de
maximale snelheid op de weg, het wegdek en de ligging van de weg. Ook werd er
rekening gehouden met de actuele bebouwing inclusief de hoogte van het gebouw in het
studiegebied. De geluidscontourkaart voor Lden voor de huidige situatie is hierna
weergegeven in onderstaande figuur.
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Figuur 9-7: Geluidscontouren Lden huidige situatie
De vergelijking van de berekende LAeq,T met de gemeten LAeq,T is weergegeven in Tabel 9-7.
Daarnaast  wordt  in  de  tabel  ook  de  Lden en  Lnight voor de 8 ambulante meetpunten
weergegeven :

Tabel 9-7 : Berekende LAeq,T, Lden en Lnight voor referentiesituatie 1

Ambulant
meetpunt

Adres LAeq,T

Gemeten
LAeq,T

Berekend
Lden Lnight

1
Groenendaallaan
354, Antwerpen

64 70 72 64

2 Canadalaan 117 65 68 70 62
3 Venezuelastraat 1 62 64 66 58
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4 Houstonstraat 8 65 65 67 60

5
Generaal
Simondslaan 23

64 66 69 61

6

Parking Medisch
centrum Kaai 142
Mulhouselaan-
Noord 1

60 59 61 54

7
Boterhamvaartweg
7

63 54 57 49

8 Havanastraat 3 65 67 70 62

Op basis van deze berekende geluidsniveaus kunnen we stellen dat voor de 1ste

lijnswoningen/woonblokken tot de Noorderlaan en Groenendaallaan de Lden groter dan
70 dB(A) kan zijn. Ook de Lnight ligt hoger dan 60 dB(A) wat de referentiewaarde is voor
Lnight voor bestaande primaire en hoofdwegen. Kortom, het omgevingsgeluid is hoog en
dit door het wegverkeer. Indien enigszins verder af van de drukke wegenis wordt
gemeten dan zakt het LAeq,T indien er geen andere stoorbronnen zijn. Zo verstoorde een
plaatselijk bedrijf het omgevingsgeluid op meetpunt 7 zodat de meetresultaten niet
overeenkomen. De gemeten geluidsniveaus liggen voor meetpunten 1 tot 5 en 8 enkele
dB’s lager omdat het drukke verkeer niet de maximale snelheid rijdt en tevens ook
enigszins kan belemmerd zijn door de werkzaamheden.
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Figuur 9-8: Geluidscontouren Lden – Referentiesituatie 1
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9.3.5 Geluidsmodellering referentiesituatie 2  volgens Standaard Rekenmethode
II

De verkeerstructuur voor referentiesituatie 2 is deze van referentie 1 aangevuld met de
Oosterweelverbinding. De Oosterweelverbinding ligt deels binnen het studiegebied. De
R1 komt deel immers in U-bak en wordt deels overkapt ter hoogte van het Sportpaleis. Dit
heeft dus voor het zuidelijk deel van het studiegebied wel degelijk een effect op het
omgevingsgeluid. Daarnaast zullen ook de verkeersintensiteiten wijzigen door
Oosterweel. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze intensiteiten wordt verwezen
naar de discipline mobiliteit. Op basis van deze verkeersgegevens werd een nieuwe
geluidskaart opgesteld voor de Lden voor de referentiesituatie 2. Op sommige punten is
het Lden en Lnight met maximum 1 dB(A) gezakt door de aanpassingen aan de R1 en het
mindere verkeer op de Noorderlaan en Groenendaallaan.

De berekende resultaten voor referentie 2 zijn in de tabel hierna weergegeven.

Tabel 9-8 : Berekende LAeq,T, Lden en Lnight voor referentiesituatie 2

Ambulant
meetpunt

Adres LAeq,T

Gemeten
LAeq,T

Berekend
Ref 2

Lden

Ref 2
Lnight

Ref 2

1
Groenendaallaan
354, Antwerpen

64 69 72 64

2 Canadalaan 117 65 67 70 62
3 Venuzuelastraat 1 62 63 66 58
4 Houstonstraat 8 65 65 59 60

5
Generaal
Simondslaan 23

64 66 69 60

6

Parking Medisch
centrum Kaai 142
Mulhouselaan-
Noord 1

60 58 61 53

7
Boterhamvaartweg
7

63 53 56 48

8 Havanastraat 3 65 67 69 61
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Figuur 9-9: Geluidscontouren Lden – Referentiesituatie 2
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9.4 Methodologie effectbespreking en –beoordeling

Het plan kan een impact hebben op het omgevingsgeluid door de toe – of afname van het
verkeer op de diverse wegen in het studiegebied. Ook kan het omgevingsgeluid binnen
het plangebied wijzigen bij een gewijzigde inrichting in het plangebied. Dit zal onderzocht
worden voor diverse scenario’s.  Tenslotte staat de discipline geluid stil bij de
onderzoeksvraag met betrekking tot wonen en wordt de haalbaarheid besproken voor
eventueel wonen.

9.4.1 Significantiekader voor wegverkeer

Het effect van het verkeer op het omgevingsgeluid wordt besproken aan de hand van
onderstaand significantiekader. Dit kader steunt op de nieuwsbrief die door dienst Mer
werd aangereikt indien de infrastructuur door het project of plan zelf niet wijzigt.

Tabel 9-9 : Significantiekader discipline geluid en trillingen voor wegverkeer

Lden voor Lden na Effect (verschil Lden na – Lden voor)

< -6
dB(A)

-6 - -3
dB(A)

-3 - -1
dB(A)

-1 - +1
dB(A)

+1 - +3
dB(A)

+3 - +6
dB(A)

> +6
dB(A)

<= 60
dB(A)

<= 60
dB(A)

+3 +2 +1 0 0 0 0

> 60 dB(A) nvt nvt nvt 0 -1 -2 -3

60 – 70
dB(A)

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3

> 70 dB(A) <= 70
dB(A)

+3 +2 +1 0 nvt nvt nvt

> 70 dB(A) -1/0 -1/0 -1/0 -1/0 -1 -2 -3

Indien de Lden >  70  dB(A)  maar  het  project/plan  geen  weginfrastructuur  is,  maar  een
ontwikkelingsplan zoals dit plan, dan blijft het effect op 0. Indien het om een
weginfrastructuur gaat, en door het plan/project toch nog Lden > 70 dB(A) is het effect -1.

Het wegverkeersgeluid voor de belangrijkste relevante scenario’s wordt berekend voor de
wegen  die  ook  in  de  referentiesituatie  werden  berekend  en  dit  volgens  SRM  II.   De
verkeersintensiteiten werden door discipline mobiliteit aangeleverd. De maximaal
toegelaten snelheden worden gehanteerd en de woningen/bedrijven worden als
afschermende objecten gemodelleerd.

9.4.2 Significantiekader voor industriegeluid

Evaluatie van de significantie van de wijziging in geluidsimmissies door industriegeluid
gebeurt op basis van het significantiekader uit het richtlijnenboek geluid en trillingen.
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Tabel 9-10: Significantiekader discipline geluid en trillingen voor industriegeluid

Invloed op omgeving Eindscore na correctie
Voldoet aan het Vlarem ?

Lna-Lvoor* tussenscore Nieuw of verandering Bestaand

ΔLAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp≤RW+10
Lsp>RW+
10

ΔLAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3
+3<ΔLAX,T≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 -3
+1<ΔLAX,T≤+3 -1 -1 -3 -1 -1 -3
-1≤ΔLAX,T≤+1 0 0 -1/-2 ** 0 -1 -3
-3≤ΔLAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 -
-6≤ΔLAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 -

ΔLAX,T<-6 +3 +3 - +3 +3 -
ΔLAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd
Met T = duur in seconden
Met X:
“N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de
milieukwaliteitsnorm
ofwel
“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T), van het omgevingsgeluid.
GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.5.6.1 van Vlarem II
RW : richtwaarde
Lsp : specifiek geluid
*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een
hervergunning van een inrichting met een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk
omgevingsgeluid voor de nieuwe bronnen, het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting
in werking.
** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie).

Voor die (uitzonderlijke) situaties waarbij het geluidsklimaat (aanzienlijk) verbetert, maar
de grenswaarden evengoed overschreden worden (vakje met “-“), zal de deskundige zelf
een score aangeven die vergezeld gaat van een degelijke motivatie.

Voor geluidsbronnen die niet onder de Vlarem wetgeving vallen is de gecorrigeerde
eindscore niet van toepassing, en wordt enkel rekening gehouden met de zgn.
tussenscore. De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende
maatregelen:

-1 (beperkt negatief) Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar
indien de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat
er zich een probleem kan stellen dan dient de deskundige over te gaan
tot voorstellen van milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan
dient dit gemotiveerd te worden.

-2 (negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende
maatregelen, te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken
ervan dient dit gemotiveerd te worden.

-3 (aanzienlijk negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende
maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan
dient dit gemotiveerd te worden.

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, beperkt
positief, positief en aanzienlijk positief.
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9.4.3 Effect van wegverkeersgeluid op woonkwaliteit

Behalve de invloed van een gewijzigde verkeersgeneratie, zal de discipline geluid ook
ingaan  op  de  geschiktheid  van  het  gebied  als  woon-  en  werkomgeving  en  de
onderzoeksvraag naar wonen. In het bijzonder zal de discipline geluid hierbij focussen op
een beschrijving van het geluidsklimaat binnen het plangebied. De geschiktheid van
hoogbouw  en  wonen  wordt  semi-kwalitatief  besproken  mede  op  basis  van  de
kwantitatieve gegevens van de referentiesituatie (en geplande toestand).  Het
afwegingskader zoals eerder beschreven zal gehanteerd worden om het effect te
beoordelen. Tevens zal dit afwegingskader ook kritische benaderd worden.

9.4.4 Effect van detailhandel (vaste installaties) op het omgevingsgeluid

Op dit ogenblik is er nog niet geweten welke detailhandel er juist komt noch welke
installaties er eventueel zouden gebouwd worden. In dit plan MER wordt bijgevolg enkel
meegegeven aan welke randvoorwaarden er moet voldaan worden opdat er geen
negatieve effecten van deze installaties optreden naar de omgeving. Alle installaties
moeten voldoen aan de bepalingen conform VLAREM II. Dit betekent dat er moet voldaan
worden aan een grenswaarde van 45 dB(A) voor de dagperiode en 40 dB(A) voor de avond
– en nachtperiode. Vermits deze moeten gerealiseerd worden en het omgevingsgeluid
bepaald wordt door het wegverkeer, spoorverkeer en havenactiviteiten zal het specifiek
geluid van deze installatie ondergeschikt zijn aan het huidige omgevingsgeluid. Het is wel
belangrijk dat dit aspect in het kader van een omgevingsvergunning verder wordt
uitgeklaard.

9.4.5 Indeling effectbespreking en -beoordeling

Het plan bevat 2 componenten : het ruimtelijk programma en de ruimtelijke structuur.
Voor geluid kunnen beide componenten belangrijk zijn, maar dit is ook rechtstreeks aan
de geluidsbron, met name wegverkeer gekoppeld. Een aantal ruimtelijke structuren zijn
voor  geluid  niet  relevant  zoals  de  groene  spoorwegcorridor  of  de
langzaamverkeersfunctie.

§ Ruimtelijk programma: de inwisselbaarheid van het programma is sterk gerelateerd
aan de verkeersintensiteiten t.g.v. de verschillende scenario’s. Vanuit mobiliteit zijn
er diverse scenario’s aangereikt om de inwisselbaarheid van de locaties te
onderzoeken. Op basis van deze gegevens zal het effect op het vlak van geluid
onderzocht worden. Een van de onderzoeksvragen is ook na te gaan of wonen nog
mogelijk is op basis van de berekende/gemeten geluidsniveaus in het studiegebied.

§ Ruimtelijke structuur : Indien blijkt dat er vanuit mobiliteit verschillen optreden door
veranderingen in de ontsluitingsstructuur wordt dit meegenomen.

Onderstaande tabel geeft aan welke effectgroepen relevant zijn in elk onderdeel van de
effectbespreking.
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Effectgroep Effecten ruimtelijk programma Effecten ruimtelijke structuur
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er
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ot
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se
Onderzoeksvragen W
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se

Onderzoeks-

vragen W
er
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Onderzoeksvragen W
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se

Onderzoeks-

vragen

w1 1a 1b  1c 1d w2 2a 2b w3 3a 3b 3c 3d w4 4a 4b

Wijziging van

het

omgevings-

geluid

KN KW KW KW KW

KN

KW/

KN

KW/

KN

KW/

KN

Niet relevant voor geluid

Legende

W1 : Basisprogramma

1a : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua functies?

1b : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua locatie?

1c : In welke mate is er functionele verbreding en/of verdichting mogelijk?

1d : In welke mate is het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?

W2 : Externe ontsluiting :

· Via ventwegen naar de Noorderlaan

· Via Groenendaallaan, Michiganstraat (enkel naar Noorderlaan) of via de Korte Wielenstraat.

· NIET via de Vosseschijnstraat

2a : Wat is de noodzaak of wenselijkheid om bestaande verbindingen naar de Vosseschijnstraat te

behouden, optimaliseren of uit te breiden?

2b  :  Op  welke  manier  kan  de  interne  ontsluiting  van  het  plangebied  georganiseerd  worden  in

aansluiting op de werkhypothese 2a?

W3 : Ononderbroken groene spoorwegcorridor

3a : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een ecologische verbindingsfunctie vervullen?

3b : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen binnen de

waterhuishouding?

3c : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen als zone om hittestress in de

omgeving tegen te gaan?

3d : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een langzaamverkeersfunctie vervullen?

W4 : Een dwarsverbinding op mesoniveau ter hoogte van de Michiganstraat, en meerdere oost-west

verbindingen op microniveau elders in het gebied (structurerend en verbindend; aansluitend op

groene corridor en haar verschillende functies).

4a : Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een impact op de effectiviteit?

4b : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of dimensionering van de verbindingen kunnen gedaan

worden i.f.v. de effectiviteit?

relevante effectgroep :

KN: kwantitatief

KW: kwalitatief
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9.5 Effectbespreking

Daar verschillende werkhypothesen en onderzoeksvragen zeer sterk met elkaar verweven
zijn, wordt hieronder eerst een globale effectbespreking gegeven, net zoals binnen de
discipline mobiliteit de bespreking van de microsimulatie naar voor werd geschoven.
Daarna zal dan voor de specifieke werkhypothesen en onderzoeksvragen aangehaald
worden wat op basis van het globale verhaal de conclusies zijn voor de betreffende
werkhypothese of onderzoeksvraag.

9.5.1 Globale effectbespreking op basis van overdrachtsberekening voor
wegverkeer t.o.v. referentiesituatie 1

We volgen hierna de scenario’s die ook voor mobiliteit werden behandeld. Niet alle
scenario’s zijn voor geluid relevant omdat de verschillen in verkeersintensiteiten soms
heel beperkt zijn. Dit zal dan ook worden aangegeven in de bespreking. In eerste instantie
zal vergeleken worden t.o.v. referentiesituatie 1.

9.5.1.1 Scenario 1A : Ontwikkelingen op hoek parking Groenendaallaan –
Noorderlaan/geen ontsluiting naar Vosseschijnstraat

Er wordt uitgegaan van een extra 20.000 m2 detailhandel ter hoogte van de parking hoek
Groenendaallaan – Noorderlaan. De ontsluiting zal verlopen via de Noorderlaan. Er wijzigt
verder niets aan het netwerk ten opzichte van de referentiesituatie. Hierna is de
geluidscontourenkaart voor Lden weergegeven. De Lnight wijzigt  niet.  Enkel  op  de
Groenendaallaan is er een lichte toename van de personenwagens, maar de stijging is
minder dan 15 % zodat er eigenlijk geen effect te verwachten is. Dit blijkt ook uit de
geluidscontourenkaart voor Lden.  Het effect t.o.v. de referentiesituatie 1 is te
verwaarlozen. Er is geen stijging van het omgevingsgeluid te verwachten door het
wegverkeer t.g.v. dit scenario. De Lden stijgt nergens meer dan 1 dB(A) (zelfs minder dan
0,5 dB(A)).

9.5.1.2 Scenario 1B : Ontwikkelingen op hoek parking Groenendaallaan – Noorderlaan
/ wel ontsluiting naar Vosseschijnstraat

Er wordt uitgegaan van een extra 20.000 m2 detailhandel ter hoogte van de parking hoek
Groenendaallaan – Noorderlaan. De ontsluiting zal verlopen via de Noorderlaan en de
Vosseschijnstraat. Er wordt voor dit scenario geen doorrekening gedaan omdat de
verschillen uiterst miniem zijn t.o.v. scenario 1A.  Het effect t.o.v. de referentiesituatie 1
is te verwaarlozen. Er is geen stijging van het omgevingsgeluid te verwachten door het
wegverkeer t.g.v. dit scenario.
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Figuur 9-10: Geluidscontouren Lden – Scenario 1A



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 190

9.5.1.3 Scenario 2A : Ontwikkelingen op de projectlocatie Noord-Center / geen
ontsluiting naar Vosseschijnstraat

In  scenario  2A  wordt  de  20.000  m2 detailhandel voorzien op de projectlocatie Noord-
Center. De ontsluiting gebeurt volledig via de ventwegen op de Noorderlaan, ter hoogte
van de Michiganstraat. Er zit dus wat meer verkeer op de Noorderlaan, maar ook dit is
beperkt tot een maximale toename van 5 à 10 % zodat dit voor het wegverkeersgeluid te
verwaarlozen is. Filevorming kan zoals reeds aangehaald niet worden gemodelleerd.
Het effect t.o.v. de referentiesituatie 1 is te verwaarlozen. Er is geen stijging van het
omgevingsgeluid te verwachten door het wegverkeer t.g.v. dit scenario zodat het effect
als 0 kan beoordeeld worden.
In Figuur 9-11 is de geluidscontourenkaart Lden voor dit scenario weergegeven.

9.5.1.4 Scenario 2B : Ontwikkelingen op de projectlocatie Noord-Center / wel
ontsluiting naar Vosseschijnstraat

Ook voor scenario 2B wordt de detailhandel op de projectlocatie Noord-Center voorzien,
maar is een bijkomende ontsluiting voorzien op de Vosseschijnstraat. Het verdere netwerk
blijft voor het overige gelijk. Er wordt voor dit scenario geen doorrekening gedaan omdat
de verschillen uiterst miniem zijn t.o.v. Scenario 1A. Tevens zijn er geen woningen gelegen
in de Vosseschijnstraat. Het effect t.o.v. de referentiesituatie 1 is te verwaarlozen. Er is
geen stijging van het omgevingsgeluid te verwachten door het wegverkeer t.g.v. dit
scenario.
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Figuur 9-11 : Geluidscontouren Lden – Scenario 2A
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9.5.1.5 Scenario 3A : Ontwikkelingen op beide projectlocaties / geen ontsluiting naar
Vosseschijnstraat

In scenario 3A wordt 15.000 m2 detailhandel voorzien op de parking hoek
Groenendaallaan – Noorderlaan en 5.000 m2 op de projectlocatie Noord-Center. M.a.w.,
de 2 sites worden aangesproken. De site Noord-Center zal ontsloten worden via de
Noorderlaan. De zuidelijke projectlocatie zal ontsluiten via de Noorderlaan en de
bestaande in / uitrit op de Groenendaallaan. Er is geen ontsluiting voorzien via de
Vosseschijnstraat. Het netwerk blijft hetzelfde. De Lden contour  voor  deze  situatie  ligt
tussen scenario 1A en 2A in. Maar zoals blijkt uit de berekeningen is er geen stijging van
de Lden te verwachten. Op de Noorderlaan en de Groenendaallaan is de stijging van de
personenwagens  immers  minimaal.  Er  is  bijgevolg  geen  stijging  van  meer  dan  1  dB(A)
zodat volgens het significantiekader ‘0’ wordt toegepast.

9.5.1.6 Scenario 3B : Ontwikkelingen op beide projectlocaties / wel ontsluiting naar
Vosseschijnstraat

Ook voor scenario 2B wordt de bijkomende detailhandel op de projectlocatie Noord-Center
en op de parking hoek Groenendaallaan - Noorderlaan voorzien, maar is een bijkomende
ontsluiting voorzien op de Vosseschijnstraat. Het verdere netwerk blijft voor het overige
gelijk. Er wordt voor dit scenario geen doorrekening gedaan omdat de verschillen uiterst
miniem  zijn  t.o.v.  Scenario  3A.  Tevens  zijn  er  geen  woningen  gelegen  in  de
Vosseschijnstraat. Het effect t.o.v. de referentiesituatie 1 is te verwaarlozen (0) Er is geen
stijging van het omgevingsgeluid te verwachten door het wegverkeer t.g.v. dit scenario.
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Figuur 9-12 : Geluidscontouren Lden – Scenario 3A
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9.5.2 Globale effectbespreking op basis van overdrachtsberekening voor
wegverkeer t.o.v. referentiesituatie 2

We volgen hierna de scenario’s die ook voor mobiliteit werden behandeld. Niet alle
scenario’s zijn voor geluid relevant omdat de verschillen in intensiteit soms heel beperkt
zijn.  Dit  zal  dan  ook  worden  aangegeven  in  de  bespreking.  Hierna  volgt  de
effectbespreking ten opzichte van referentiesituatie 2, m.a.w. rekening houdend met de
realisatie en ingebruikname van de Oosterweelverbinding .

9.5.2.1 Scenario 1A : Ontwikkelingen op parking hoek Groenendaallaan –
Noorderlaan/geen ontsluiting naar Vosseschijnstraat

Er wordt uitgegaan van een extra 20.000 m2 detailhandel ter hoogte van de parking hoek
Groenendaallaan – Noorderlaan. De ontsluiting zal verlopen via de Noorderlaan en de
Groenendaallaan. Er wijzigt verder niets aan het netwerk ten opzichte van de referentie
situatie. Hierna is de geluidscontourenkaart voor Lden weergegeven (Figuur 9-13). De Lnight

wijzigt  niet.  Enkel  op  de  Groenendaallaan  is  er  een  lichte  toename  van  de
personenwagens, maar de stijging is  minder dan 15 % zodat er  eigenlijk  geen effect te
verwachten is. Dit blijkt ook uit de geluidscontourenkaart voor Lden.  Het effect t.o.v. de
referentiesituatie 2 is te verwaarlozen. Er is geen stijging van het omgevingsgeluid te
verwachten door het wegverkeer t.g.v. dit scenario. De invloed van de R1 is nu veel minder
dan t.o.v. referentiesituatie, maar de Noorderlaan en het kruispunt met de
Groenendaallaan blijven bepalend voor het wegverkeersgeluid.

9.5.2.2 Scenario 1B : Ontwikkelingen parking hoek Groenendaallaan – Noorderlaan /
wel ontsluiting naar Vosseschijnstraat

Er wordt uitgegaan van een extra 20.000 m2 detailhandel ter hoogte van de parking hoek
Groenendaallaan – Noorderlaan. De ontsluiting zal verlopen via de Noorderlaan,
Groenendaallaan en de Vosseschijnstraat. Er wordt voor dit scenario geen doorrekening
gedaan omdat de verschillen uiterst miniem zijn t.o.v. Scenario 1A.  Het effect t.o.v. de
referentiesituatie 2 is te verwaarlozen. Er is geen stijging van het omgevingsgeluid te
verwachten door het wegverkeer t.g.v. dit scenario.
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Figuur 9-13 : Geluidscontouren Lden – Scenario 1A tov Ref 2
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9.5.2.3 Scenario 2A : Ontwikkelingen op de projectlocatie Noord-Center / geen
ontsluiting naar Vosseschijnstraat

In  scenario  2A  wordt  de  20.000  m2 detailhandel voorzien op de projectlocatie Noord-
Center. De ontsluiting gebeurt volledig via de ventwegen op de Noorderlaan, ter hoogte
van de Michiganstraat. Er zit dus wat meer verkeer op de Noorderlaan, maar ook dit is
beperkt tot een maximale toename van 5 à 10 % zodat dit voor het wegverkeersgeluid te
verwaarlozen is. Het effect t.o.v. de referentiesituatie 2 is te verwaarlozen. Er is geen
stijging van het omgevingsgeluid te verwachten door het wegverkeer t.g.v. dit scenario
zodat het effect als verwaarloosbaar (0) kan beoordeeld worden.  Ondanks de daling door
het wegverkeer t.g.v. de R1 blijven de Noorderlaan en de Groenendaallaan bepalend voor
het wegverkeersgeluid.

9.5.2.4 Scenario 2B : Ontwikkelingen op de projectlocatie Noord-Center / wel
ontsluiting naar Vosseschijnstraat

Ook voor scenario 2B wordt de detailhandel op de projectlocatie Noord-Center voorzien,
maar is een bijkomende ontsluiting voorzien op de Vosseschijnstraat. Het verdere netwerk
blijft voor het overige gelijk. Er wordt voor dit scenario geen doorrekening gedaan omdat
de verschillen uiterst miniem zijn t.o.v. Scenario 2A. Tevens zijn er geen woningen gelegen
in de Vosseschijnstraat. Het effect t.o.v. de referentiesituatie 2 is te verwaarlozen (0). Er
is geen stijging van het omgevingsgeluid te verwachten door het wegverkeer t.g.v. dit
scenario.
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Figuur 9-14: Geluidscontouren Lden – Scenario 2A tov Ref 2
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9.5.2.5 Scenario 3A : Ontwikkelingen op beide projectlocaties / geen ontsluiting naar
Vosseschijnstraat

In scenario 3A wordt 15.000 m2 detailhandel  voorzien  op  de  site  Groenendaallaan  –
Noorderlaan en 5.000 m2 op de projectlocatie Noord-Center.  M.a.w. de 2 sites worden
aangesproken. De noordelijke site zal ontsloten worden via de Noorderlaan. De zuidelijke
projectlocatie zal ontsluiten via de Noorderlaan en de bestaande in / uitrit op de
Groenendaallaan. Het netwerk blijft hetzelfde. De Lden contour  voor  deze  situatie  ligt
tussen scenario 1A en 2A in. Maar zoals blijkt uit de berekeningen is er geen stijging van
de Lden te verwachten. Op de Noorderlaan en de Groenendaallaan is de stijging van de
personenwagens  immers  minimaal.  Er  is  bijgevolg  geen  stijging  van  meer  dan  1  dB(A)
zodat volgens het significantiekader verwaarloosbaar (0) wordt toegepast. Het
wegverkeersgeluid ligt wel lager door de ingrepen van de R1 maar de Noorderlaan en de
Groenendaallaan blijven bepalend voor het omgevingsgeluid. Vermits dit niet afwijkt van
de andere scenario’s is een doorrekening overbodig.

9.5.2.6 Scenario 3B : Ontwikkelingen op beide projectlocaties / wel ontsluiting naar
Vosseschijnstraat

Ook voor scenario 2B wordt de detailhandel op de projectlocatie Noord-Center en op de
site Groenendaallaan - Noorderlaan voorzien, maar is een bijkomende ontsluiting voorzien
op de Vosseschijnstraat. Het verdere netwerk blijft voor het overige gelijk. Er wordt voor
dit scenario geen doorrekening gedaan omdat de verschillen uiterst miniem zijn t.o.v.
Scenario 3A. Tevens zijn er geen woningen gelegen in de Vosseschijnstraat. Het effect
t.o.v. de referentiesituatie 2 is te verwaarlozen (0) Er is geen stijging van het
omgevingsgeluid te verwachten door het wegverkeer t.g.v. dit scenario.

9.5.3 Effectbespreking werkhypothese basisprogramma

Op  basis  van  de  algemene  effectbespreking  kan  gesteld  dat  de  effecten  van  het
basisprogramma ten aanzien van beide referentiesituaties te verwaarlozen is. Er wordt
nergens een stijging van de immissiekwaliteit van meer dan 1 dB verwacht.

9.5.4 Bespreking onderzoeksvraag ‘inwisselbaarheid qua locatie’

Uit de globale effectbespreking blijkt dat ongeacht de projectlocatie, de effecten van het
basisprogramma verwaarloosbaar zijn. Vanuit de discipline geluid zijn beide locaties
zodoende inwisselbaar.

9.5.5 Bespreking onderzoeksvraag ‘mogelijkheid tot functionele verbreding
en/of verdichting’

Indien het programma nog een bijkomende invulling krijgt met extra verkeersgeneratie
boven op die van het basisprogramma, dan zal er pas een stijging van 1 dB(A) zijn indien
het aantal auto’s ten opzichte van de referentiesituatie met meer dan 25 % stijgt. Vermits
het wegennet nu al bepalend is voor het omgevingsgeluid zal een programma met nog
meer personenwagens niet dadelijk een andere impact hebben op het wegverkeersgeluid.
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9.5.6 Bespreking onderzoeksvraag ‘In welke mate is het plangebied ten zuiden
van de Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?’

Het wegverkeersgeluid op 4 m hoogte bedraagt in de huidige referentiesituatie 1 en ook
in referentiesituatie 2 en alle scenario’s meer dan 70 dB(A) ter hoogte van de woningen
langs de Noorderlaan die zich op minder dan 30 à 40 m bevinden. Indien het plangebied
voor een woonfunctie moet fungeren is dit niet wenselijk volgens het afwegingskader
voor woonzones en te vermijden. Het afwegingskader laat echter wel nog de mogelijkheid
voor  wonen  toe  indien  de  Lden niet meer dan 65 dB(A) bedraagt en mits er voldoende
gevelisolatie voorzien wordt.

Kortom, voor nieuwe woningen/woonfunctie die zich in een gebied bevinden waar de Lden

> 65 dB(A), zoals voor de eventuele  nieuwe bewoonbare vertrekken langs de Noorderlaan,
moeten ook afschermende objecten voorzien worden. Voor een zone waarbij 60 dB(A) <
Lden < 65 dB(A) is het voorzien van extra  gevelisolatie voldoende. Voor een Lden < 60 dB(A)
is extra gevelisolatie als suggestie voorzien voldoende. Op 10 m / 15 m hoogte ligt het
wegverkeersgeluid ca. 1 dB(A) hoger dan op 4 m hoogte. Vanaf 20 m / 30 m neemt het
geluidsniveau  dan  weer  af  met  1  à  2  dB(A).  Eventueel  kan  door  een  goede
gebouwenconfiguratie een geluidsarmer binnengebied worden gecreëerd.

Tijdens het terreinbezoek en de ambulante metingen werd vastgesteld dat er recent nog
appartementsblokken werden gebouwd en nog gebouwd worden en dit op minder dan
30 m van de Noorderlaan. Kortom, er wordt momenteel geen rekening gehouden met dit
afwegingskader. Dit afwegingskader moet in deze luidruchtige omgeving ook enigszins
worden genuanceerd. Het is perfect mogelijk om een woontoren te realiseren in een
omgeving van meer dan 70 dB(A) indien voldoende gevelisolatie wordt voorzien enerzijds
en anderzijds de woonvertrekken afgestemd worden op de meest geluidsarme gevel. Dit
is  ook  mogelijk  voor  het  plangebied  indien  wenselijk  als  woonbehoefte  of  nuttig  door
andere disciplines zoals goed openbaar vervoer. Het blijft echter niet de meest leefbare
locatie inzake geluidshinder.

Samenvattend kan worden gesteld dat het geluidsniveau (Lden) ook op grotere hoogtes en
langs  de  Noorderlaan,  R1,  Groenendaallaan  steeds  boven  de  70  dB(A)  zal  liggen.   Dit
betekent  dat  bij  een  hoogbouw  het  geluidsklimaat  hoog  is  en  hoger  is  dan  het
afwegingskader voor nieuwe woonzones in de omgeving van geluidsbelaste zones
aangeeft. Technische maatregelen (akoestische isolatie), een doordachte inplanting,
inrichting en gebouwenconfiguratie kunnen hier deels een antwoord op bieden. Echter
het akoestisch klimaat, in het bijzonder van de buitenruimtes, blijft hoog. Bewoonbare
vertrekken met de gevelzijde aan de kant van de Noorderlaan, Groenendaallaan, zijn te
vermijden volgens het afwegingskader hoewel een zeer goede gevelisolatie en de nodige
architectonische  creativiteit geluidshinder zeker kan voorkomen

Op dit moment is er geen concreet plan van waar of hoe er bewoonbare vertrekken zouden
voorzien worden. Het is wenselijk en noodzakelijk om voorgaand aspect mee te nemen in
de gebouwenconfiguratie bij een verdere detaillering indien men wenst het plangebied
van een woonfunctie te voorzien.

Indien het plangebied (deels) een woonfunctie krijgt, is het wel belangrijk te melden dat
een bestemmingswijziging van havengebied/industriegebied naar woongebied op minder
dan 500 m van een industriegebied een 10 dB(A) strengere grenswaarde/richtwaarde zal
opleveren.  Voor  de  werking  van  de  naburige  bedrijven,  die  hierdoor  aldus  binnen  een
afstand van 500 m van woonzone komen te liggen, zou dit nadelig kunnen zijn. De juiste
bestemmingskeuze waar wonen eventueel mogelijk is, indien gewenst, moet dan worden
uitgeklaard.
In onderstaande figuur is ter informatie aangegeven hoe ver de contour van 500 m t.o.v.
woongebied in het havengebied reikt voor de bestaande situatie enerzijds, en voor de
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situatie waarbij het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat een woonfunctie krijgt
anderzijds.

Figuur 9-15: aanduiding 500 m-contour t.o.v. woongebied voor de bestaande situatie (links) en voor de situatie

waarbij het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat een woonfunctie krijgt (rechts)

9.6 Effectbespreking ruimtelijke structuur

9.6.1 Werkhypothese externe ontsluiting en onderzoeksvraag
‘noodzaak/wenselijkheid inschakeling Vosseschijnstraat’

Op zich is de inschakeling van de Vosseschijnstraat voor geluid niet noodzakelijk vermits
het wegverkeersgeluid toch nergens met meer dan 1 dB(A) zal stijgen. Daarentegen is er
voor deze ontsluiting ook geen probleem indien dit voor mobiliteit beter geschikt zou zijn.
Er zijn immers geen kwetsbare woningen gelegen langs de Vosseschijnstraat. Voor geluid
is deze extra  ontsluiting geen onderscheidende factor.

9.6.2 Bespreking onderzoeksvraag ‘organisatie interne ontsluiting’

Eenzelfde redenering is geldig voor deze onderzoeksvraag.

T.a.v. een eventuele woonfunctie kan ook meegegeven worden dat voor de interne
ontsluiting het best ook rekening gehouden wordt met de mogelijke inplanting van
woonfuncties. De interne ontsluiting en locatie en organisatie (gebouwenconfiguratie en
-inrichting) van de woonfunctie dienen op elkaar afgestemd te worden.
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9.7 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Vanuit de milieubeoordeling worden er geen aanzienlijk negatieve milieueffecten
verwacht op het vlak van geluid ten gevolge van het plan.
In het geval een woonfunctie voorzien wordt in het plangebied, worden gezien het
omgevingsgeluid niettemin maatregelen nodig geacht om in een leefbaar geluidsklimaat
te voorzien:
§ Voldoende gevelgeluidsisolatie voorzien voor de nieuwbouw die zich in de zone 55

dB(A)  < Lden < 65 dB(A) bevindt en dit volgens de Belgische akoestische norm (NBN S
01-400-1 )

§ Lay-out van de nieuwbouw en woonfunctie afstemmen op de meeste geluidbelaste
gevel

§ De interne ontsluiting en eventuele woonfuncties t.o.v. elkaar doordacht organiseren.

Daarnaast kan volgende aanbeveling worden geformuleerd :
§ De gebouwenconfiguratie en bouwhoogte van de gebouwen langs Noorderlaan kan

een afschermende werking bieden voor het achterliggende gebied.

Pas wanneer het plan meer geconcretiseerd wordt, bv. a.h.v. een inrichtingsplan, en het
plan met wonen concreter is, kan een betere toetsing/screening van het afwegingskader
gebeuren. Dit aspect moet in een volgende fase zeker worden meegenomen en verder
geëvalueerd indien nodig.

Tabel 9-11 : Voorwaardelijke maatregelen vanuit de discipline geluid (gekoppeld aan een specifieke doelstelling,

i.c. woonfunctie)

 Implementatie-
niveau

Doelstelling Effect Sc
or

e

Milderende maatregel Sc
or

e
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oj

ec
t
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met te veel
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-- § Voldoende
geluidsisolatie

§ Layout van de
nieuwbouw en
woonfunctie
afstemmen op de
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§ De interne
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woonfuncties t.o.v.
elkaar doordacht
organiseren

0/
-

X

X

X

X

X
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9.8 Synthese

Uit de modeldoorrekeningen voor geluid blijkt dat de effecten van het basisprogramma
ten aanzien van beide referentiesituaties te verwaarlozen is. Er wordt nergens een stijging
van de immissiekwaliteit verwacht van meer dan 1 dB. De toename is aldus niet hoorbaar.
Er  is  zodoende  vanuit  deze  discipline  ook  geen  voorkeur  voor  wat  de  projectlocatie  of
externe ontsluiting (al dan niet via de Vosseschijnstraat) betreft.

Wel relevant is de onderzoeksvraag waarbij de geschiktheid van het plangebied voor een
woonfunctie wordt nagegaan. Zowel in de referentiesituaties als in de geplande toestand
bedraagt het wegverkeersgeluid ter hoogte van de woningen op minder dan 30 à 40 m
langs de Noorderlaan meer dan 70 dB(A). Volgens het afwegingskader voor woonzones is
wonen bij Lden > 65 dB(A) niet wenselijk en te vermijden.
Voor een zone waarbij 60 dB(A) < Lden < 65 dB(A) kan wonen volgens het afwegingskader
mits het voorzien van extra gevelisolatie. Voor een Lden < 60 dB(A) is extra gevelisolatie
als suggestie voorzien voldoende.
Wat eventuele hoogbouw betreft blijkt uit de geluidsmodelleringen dat het
wegverkeersgeluid op 10 m / 15 m hoogte ca. 1 dB(A) hoger ligt dan op 4 m hoogte. Vanaf
20 m / 30 m neemt het geluidsniveau dan weer af met 1 à 2 dB(A). Ook op grotere hoogte
en langs de Noorderlaan, R1, Groenendaallaan zal het geluidsniveau (Lden) aldus steeds
boven de 70 dB(A) zal liggen.

Technische maatregelen (akoestische isolatie), een doordachte inplanting, inrichting en
gebouwenconfiguratie kunnen hier deels een oplossing bieden. Het akoestisch klimaat
blijft evenwel hoog, in het bijzonder van de buitenruimtes. Een doordachte
gebouwenconfiguratie kan wat dit laatste betreft mogelijks een geluidsarmere
binnengebieden opleveren.
Bewoonbare vertrekken met de gevelzijde aan de kant van de Noorderlaan,
Groenendaallaan, zijn te vermijden volgens het afwegingskader. Daarbij dient evenwel
opgemerkt dat een zeer goede gevelisolatie en de nodige architectonische creativiteit
effectieve geluidshinder zeker kan voorkomen

Tot slot wordt opgemerkt dat indien het plangebied (deels) een woonfunctie krijgt, een
bestemmingswijziging van havengebied/industriegebied naar woongebied op minder dan
500 m van een industriegebied een 10 dB(A) strengere grenswaarde/richtwaarde zal
opleveren.  Voor  de  werking  van  de  naburige  bedrijven,  die  hierdoor  aldus  binnen  een
afstand van 500 m van woonzone komen te liggen, zou dit nadelige gevolgen kunnen
hebben. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de concrete inkleuring en
bestemmingstypering van de deelzone waar wonen eventueel mogelijk gemaakt wordt.

score

VOOR milderende maatregelen

score

NA milderende maatregelen

Ruimtelijk

programma

Ruimtelijke

structuur

Ruimtelijk

programma

Ruimtelijke

structuur

Wijziging van het omgevingsgeluid 0 / 0 /
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9.9 Beschrijving en beoordeling effecten t.o.v. het ontwikkelingsscenario

Het Routeplan 2030 ambieert verschillende maatregelen en doelstellingen die een impact
hebben op de verkeersintensiteiten, ook nabij het plangebied. Bij het bereiken van deze
doelstellingen zal ook de impact van het gemotoriseerd verkeer op het omgevingsgeluid
afnemen.

9.10 Leemten in de kennis

-

9.11 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

-
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10 DISCIPLINE LUCHT

10.1 Afbakening van het studiegebied

10.1.1 Geografische afbakening

Het studiegebied wordt bepaald door de zone rond het plangebied waar er door het plan
een impact op de luchtkwaliteit te verwachten is. Dit studiegebied omvat enerzijds het
plangebied en anderzijds de wegsegmenten van de belangrijkste wegen (en de
onmiddellijke omgeving ervan) van en naar het plangebied waar intensiteitswijzigingen
te verwachten zijn. Bijgevolg zal de afbakening van het studiegebied dezelfde zijn als in
de discipline mens – mobiliteit.
Zoals gevraagd in de richtlijnen wordt de A12/E19 mee beschouwd daar de emissies van
deze autosnelweg ook bepalend zijn voor de luchtkwaliteit van woonzone luchtbal en voor
de luchtkwaliteit in het plangebied.
Bijgevolg omvat de discipline lucht de blauwe wegen aangeduid op onderstaande kaart.

Figuur 10-1: Aanduiding beschouwde wegen in discipline lucht
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10.1.2 Inhoudelijke afbakening

Uitgaande van het (verkeersgenererend) basisprogramma, wordt binnen de discipline
lucht de bijdrage van de emissies tot de lokale luchtkwaliteit in kaart gebracht en wordt
er getoetst ten opzichte van een significantiekader. Indien een belangrijke bijdrage
berekend wordt, worden milderende maatregelen voorgesteld.

Van de mogelijke programma-alternatieven (via inwisselbaarheid, verbreden/verdichten
en wonen) die deels vanuit de discipline mobiliteit aanvaardbaar geacht worden en de
mogelijke scenario’s naar ruimtelijke structuur (ontsluiting, groenstructuur, dwarse
verbindingen en doorwaarbaarheid – werkhypotheses en onderzoeksvragen), zullen
eveneens de lokale bijdragen tot luchtkwaliteit berekend en getoetst worden.
Het plan geeft hoofdzakelijk aanleiding tot bijkomende verkeersemissies en in mindere
mate tot een wijziging in emissies door gebouwverwarming (woningen, kantoren, leisure,
detailhandel).
Daar voornamelijk verkeersemissies van belang zijn in het MER, zal enkel de beoordeling
van de impact van de verkeersemissies kwantitatief uitgevoerd worden voor de
parameters NO2, EC en fijn stof (PM10 en PM2,5). Hierbij wordt de impact beoordeeld voor
de parameters NO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5).

Teneinde naast de immissiebijdrage ook de emissies te beschouwen, zal het
luchtmodelleringsprogramma IFDM-traffic gebruikt worden voor alle beschouwde
wegsegmenten. Voor zowel achtergrondconcentraties als emissiefactoren wordt in IFDM-
traffic 2020 gebruikt worden.

De benodigde verkeersintensiteiten worden aangereikt via de discipline mens-mobiliteit.

10.1.3 Toetsingswaarden

Voor de verschillende te beschouwen parameters worden luchtkwaliteitsdoelstellingen
vastgelegd die als toetsingswaarde worden gehanteerd doorheen de discipline. Hierbij
wordt rekening gehouden met de voorkeur van luchtkwaliteitsdoelstelling zoals
weergegeven in het richtlijnenboek lucht.
Volgende toetsingswaarden zullen gebruikt worden in het MER:

Polluent Middelingstijd Grenswaarde µg/m³ # toegelaten
overschrijdingen

NO2 1 uur
Kalenderjaar

200
40

Max. 18 keer per jaar

Fijn Stof (PM10) 24 uur
Kalenderjaar

50
40

Max. 35 keer per jaar

Fijn Stof (PM2,5) Kalenderjaar 25 (20 in 2020)

Voor EC zijn geen toetsingswaarden voorhanden, deze parameter wordt wel berekend
doch niet beoordeeld. Voor de parameter PM2,5 wordt 20 µg/m³ gebruikt als
toetsingswaarde doorheen de volledige discipline.
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10.2 Beschrijving van de luchtkwaliteit in de bestaande situatie

10.2.1 Methodiek

Om de huidige luchtkwaliteit ter hoogte van het plangebied in kaart te brengen, worden
de beschikbare kaarten gebruikt die opgesteld zijn met gebruik van RIO- en IFDM-model8.
Het rapport ‘Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie’ –
jaarrapport 2016 brengt de luchtkwaliteit ter hoogte van het studiegebied in kaart. De
RIO-IFDM kaarten tonen het resultaat van een koppeling van twee gegevensbronnen nl.
de interpolatie van luchtkwaliteitsmetingen (RIO-interpolatiemodel) en de berekening
van de luchtkwaliteit op basis van meteorologische gegevens en de uitstoot van
luchtverontreinigende stoffen (bi-Gaussiaans dispersiemodel IFDM ).
In paragraaf 10.2.2 worden de concentraties vanuit het rapport weergegeven.

10.2.2 Beschrijving luchtkwaliteit

NO2

De NO2-concentratie ter hoogte van het plangebied, berekend met RIO-IFDM is 31-
40 µg/m³. Nabij de ring van Antwerpen/A12/E19 en de Groenendaallaan verhoogt de NO2-
immissieconcentratie tot 41-50 µg/m³ en ter hoogte van de ring 1/A12/E19 tot 51-
60 µg/m³. Dit betekent dat dicht bij de Groenendaallaan en ring 1/A12/E19 de
toetsingswaarde overschreden wordt. Ter hoogte van het plangebied wordt de
toetsingswaarde niet overschreden, maar benadert wel de 80 % van de toetsingswaarde.
NO2 wordt bijgevolg aanzien als kritische parameter.

Figuur 10-2: Weergave NO2-immissieconcentratie 2016 ter hoogte van het plangebied (uit: ‘Luchtkwaliteit in de

Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie’ – jaarrapport 2016)

PM10

De PM10-immissieconcentie ter hoogte van het plangebied, berekend met RIO-IFDM is 21-
25 µg/m³. Ter hoogte van de Ring/A12/E19 komen hogere concentraties voor, nl. 26-30
µg/m³. Deze concentraties zijn hoger dan de WHO-advieswaarde maar lager dan de
toetsingswaarde (EU-grenswaarde) van 40 µg/m³. PM10 wordt binnen de discipline lucht
bijgevolg niet aanzien als kritische parameter voor het plangebied.

Figuur 10-3: Weergave PM10-immissieconcentratie 2016 ter hoogte van het plangebied (uit: ‘Luchtkwaliteit in

de Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie’ – jaarrapport 2016)

8 Hierbij is het street canyon effect in steden niet in rekening gebracht.
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PM2,5

De PM2,5-immissieconcentie ter hoogte van het plangebied, berekend met RIO-IFDM is
14-16 µg/m³. Deze concentraties zijn hoger dan de WHO-advieswaarde maar lager dan
(80 % van de) toetsingswaarde (EU-grenswaarde) van 25 µg/m³ (toekomst 20 µg/m³).
PM2,5 wordt bijgevolg niet aanzien als kritische parameter voor het plangebied.

Figuur 10-4: Weergave PM2,5-immissieconcentratie 2016 ter hoogte van het plangebied (uit: ‘Luchtkwaliteit in

de Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie’ – jaarrapport 2016)

EC

De EC-immissieconcentratie ter hoogte van het plangebied, berekend met RIO-IFDM is 1,6-
2,0 µg/m³. Ter hoogte van de Ring/A12/E19, Groenendaallaan wordt een hogere
concentratie berekend nl. 2,1-2,5 µg/m³ tot 2,6-3,0 µg/m³.

Figuur 10-5: Weergave EC-immissieconcentratie 2016 ter hoogte van het plangebied (uit: ‘Luchtkwaliteit in de

Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie’ – jaarrapport 2016)

10.3 Beschrijving Luchtkwaliteit in de referentiesituaties

Om de bijdrage van de beschouwde wegen aan de lokale luchtkwaliteit in de
referentiesituatie in te schatten, werd er met IFDM-Traffic gemodelleerd. Op deze manier
wordt de lokale impact van de beschouwde wegsegmenten in het studiegebied zichtbaar.
Als input werden de weg- en intensiteitsgegevens gebruikt zoals berekend in de discipline
mobiliteit. Deze gegevens worden op volgende manier verwerkt:

- Etmaalgemiddelde intensiteiten van zwaar en licht verkeer werden overgenomen
van de aangereikte intensiteiten vanuit discipline mobiliteit

- Wegtype: de Ring/A12/E19 met op- en afritten werden beschouwd als wegtype 1.
De overige wegen als wegtype 3.

- Snelheid: gemiddelde, aangereikt vanuit discipline mobiliteit, bij ontbreken de
maximale toegelaten snelheid.

- Achtergrondconcentraties 2020 – meteo 2012 – vloot 2020

De berekende bijdragen ter hoogte van volgende beoordelingspunten worden voor de 2
te beschouwen referentiesituaties beschreven en met elkaar vergeleken.
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BP1:  Centraal deel van het plangebied, ten zuiden

van Michiganstraat

BP2: Centraal deel van het plangebied, tussen

Michiganstraat en Groenendaallaan

BP3: Centraal deel van het plangebied, ten

noorden van de Groenendaallaan

BP4: Zuidelijk deel van het plangebied, ten zuiden

van de Groenendaallaan

BP5: Centraal in wijk Luchtbal

BP6:  In  het  noorden  van  het  plangebied,  ten

noorden van de Michiganstraat

BP7: In het noorden van wijk Luchtbal

Figuur 10-6: Weergave van de ligging van de beoordelingspunten

10.3.1 Referentiesituatie 1

Referentiesituatie 1 betreft de situatie 2020 waarbij het project BRABO2 is gerealiseerd en
waarbij de Havanasite cf. het RUP ontwikkeld is.

Hieronder worden de resultaten van de modellering voor referentiesituatie 1
weergegeven en besproken.
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EC

Ter hoogte van de Ring/A12/E19
worden concentraties berekend van
>1,2 µg/m³.
Naarmate de afstand tot de ring
toeneemt, dalen de concentraties tot
minder dan 1µg/m³.
Ter hoogte van de Noorderlaan worden
concentraties tussen 1,0-1,2 µg/m³
berekend.

Figuur 10-7: Berekende EC-concentratie studiegebied – referentie 1

NO2

Ter hoogte van de Ring/A12/E19 worden
concentraties berekend die hoger liggen
dan de toetsingswaarde (40 µg/m²).
Naarmate  verder  van  de  Ring  dalen  de
concentraties.
Ter hoogte van het plangebied worden
concentraties berekend tussen 30-
35 µg/m³.

Figuur 10-8: Berekende NO2- concentratie – studiegebied – referentie 1
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PM1 0

Ter hoogte van de Ring/A12/E19 worden
concentraties van PM10 berekend tot
25 µg/m³. Naarmate verder van de Ring
dalen de concentraties.

Ter hoogte van het plangebied worden
concentraties berekend van 20-22 µg/m³.

Figuur 10-9: Berekende PM10- concentratie – studiegebied – referentie 1

PM2,5

Ter hoogte van de Ring/A12/E19 worden
concentraties van PM2,5 berekend tot
15,5  µg/m³  en  ter  hoogte  van  het
noordelijk  deel  van  de  Noorderlaan  tot
14 µg/m³. Naarmate verder van de Ring
dalen de concentraties.

Ter hoogte van het plangebied worden
concentraties berekend van 13-
13,5 µg/m³.

Figuur 10-10: Berekende PM2,5-concentratie – studiegebied –referentie 1
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10.3.2 Referentiesituatie 2

Referentiesituatie 2 betreft de situatie waarbij het project BRABO2 en de geplande
ontwikkelingen op de Havannasite gerealiseerd zijn en de Oosterweelverbinding een feit
is.

EC

Net als in referentiesituatie 1 worden er ter
hoogte van de Ring/A12/E19 concentraties
berekend van >1,2 µg/m³.
Naarmate de afstand tot de ring toeneemt,
dalen de concentraties tot minder dan
1 µg/m³.
Ter hoogte van de Noorderlaan worden
concentraties tussen 1,0-1,2 µg/m³
berekend.

Figuur 10-11: Berekende EC-concentratie studiegebied – referentie 2

NO2

Ter hoogte van de Ring/A12/E19 worden
concentraties berekend die hoger liggen
dan de toetsingswaarde (40 µg/m²).
Naarmate verder van de Ring dalen de
concentraties.
Ter hoogte van het plangebied worden
concentraties berekend tussen 30-
35 µg/m³.

Figuur 10-12: Berekende NO2- concentratie – studiegebied – referentie 2
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PM10

Ter hoogte van de Ring/A12/E19 worden
concentraties van PM10 berekend tot
30  µg/m³.  Naarmate  verder  van  de  Ring
dalen de concentraties.

Ter hoogte van het plangebied worden
concentraties berekend van 20-22 µg/m³.

Figuur 10-13: Berekende PM10-concentratie – studiegebied – referentie 2

PM2,5

Ter hoogte van de Ring/A12/E19 worden
concentraties van PM2,5 berekend tot
15,5  µg/m³  en  ter  hoogte  van  het
noordelijk deel van de Noorderlaan tot
14  µg/m³.  Naarmate  verder  van  de  Ring
dalen de concentraties.

Ter hoogte van het plangebied worden
concentraties berekend van 13-
13,5 µg/m³.

Figuur 10-14: Berekende PM2,5-concentratie – studiegebied – referentie 2



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 213

10.3.3 Verschil referentiesituatie 1 – referentiesituatie 2

In onderstaande tabel wordt het verschil weergegeven tussen de berekende
immissieconcentraties voor referentiesituatie 1 enerzijds en referentiesituatie 2
anderzijds en dit voor de 4 gemodelleerde parameters ter hoogte van de gedefinieerde
beoordelingspunten.

Tabel 10-1: Vergelijking referentiesituatie 1 en referentiesituatie 2 ter hoogte van de beoordelingspunten

Beoordelingspunt EC-ref1 (µg/m³) EC-ref 2 (µg/m³) Verschil tov ref1

BP2 0,98 0,98 -0,2 %

BP1 0,97 0,97 0,4 %

BP5 1,00 1,00 0,4 %

BP7 0,99 1,00 0,6 %

BP3 0,97 0,97 0,0 %

BP4 0,95 0,95 -0,2 %

BP6 0,97 0,98 0,4 %

NO2-ref1 (µg/m³) NO2-ref2 (µg/m³) Verschil tov TW

BP2 34,84 34,83 0,0 %

BP1 34,35 34,58 0,6 %

BP5 35,83 36,06 0,6 %

BP7 35,18 35,53 0,9 %

BP3 34,53 34,57 0,1 %

BP4 33,82 33,75 -0,2 %

BP6 34,19 34,39 0,5 %

PM10-ref1 (µg/m³) PM10-ref2 (µg/m³) Verschil tov TW

BP2 20,95 20,97 0,0 %

BP1 20,97 20,99 0,1 %

BP5 21,04 21,08 0,1 %

BP7 21,07 21,11 0,1 %

BP3 20,88 20,90 0,0 %

BP4 20,74 20,75 0,0 %

BP6 21,04 21,06 0,0 %

PM2,5-ref1 (µg/m³) PM2,5-ref2 (µg/m³) Verschil tov TW
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BP2 13,11 13,11 0,0 %

BP1 13,09 13,11 0,1 %

BP5 13,10 13,13 0,1 %

BP7 13,10 13,12 0,1 %

BP3 13,13 13,13 0,0 %

BP4 13,05 13,05 0,0 %

BP6 13,11 13,13 0,1 %

Zoals de weergegeven concentratiekaarten al aangaven, is het verschil in berekende
concentraties tussen referentiesituatie 1 en referentiesituatie 2 te verwaarlozen. Het
verschil  is  telkens lager dan 1 %. Daar dit  verschil  dermate laag is,  wordt voor verdere
bespreking telkens vergeleken ten opzichte van enkel referentiesituatie 1. Een vergelijking
tussen de verschillende scenario’s bij referentiesituatie 2 wordt verder niet meer
beschouwd,  daar  deze  niet  verschillend  zal  zijn  van  de  bespreking  ten  opzichte  van
referentiesituatie 1.

10.4 Methodologie effectbespreking en –beoordeling

Conform de kennisgevingsnota en de richtlijnen komt volgende effectgroep aan bod:

§ Effect van verkeersemissies op de luchtkwaliteit

10.4.1 Effect van verkeer op de luchtkwaliteit

Uitgaande van de beslissingsboom zoals weergegeven in het richtlijnenboek lucht, werd
voor voorliggend plan Methodologie 2 gebruikt.
Methodologie 2 (plan-MER Wegverkeer)

Kwantificering van de verkeersemissies van de planonderdelen.
Toetsing en situering van de emissies – met IFDM-Traffic

De benodigde verkeersintensiteiten van de beschouwde wegen werden aangereikt door
de discipline mens-mobiliteit. In het modelleringsprogramma IFDM-Traffic wordt als
eerste stap de verkeersemissies berekend. Daar de beoordeling immissiegewijs is, worden
de berekende verkeersemissies in IFDM-traffic niet weergegeven in het MER.

Immissiemodellering – met IFDM-traffic

Er werd geopteerd om alle beschouwde wegen te modelleren met IFDM-traffic daar elk
van de wegsegmenten zich niet kenmerkt als echte “street canyons”.
De benodigde verkeersintensiteiten werden aangereikt door de discipline mens-mobiliteit.
De berekende resultaten worden weergegeven voor de maximum berekende bijdrage en
de bijdrage ter hoogte van de beoordelingspunten zoals weergegeven in Figuur 10-6.
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Toetsing van de berekende immissiewaarden aan normen.

De modelleringen (IFDM-traffic) zullen leiden tot de bepaling van de immissiebijdrage van
NO2, PM10, PM2,5 en EC.
De significantie van deze bijdragen zullen beoordeeld worden ten opzichte van de
toetsingswaarden. Hierbij zal volgend significantiekader gehanteerd worden voor
jaargemiddelde benadering en/of aantal overschrijdingen:

Zeer belangrijke afname: afname van meer dan 10 % van de doelstelling +3

Belangrijke afname: afname van min.3 maar max. 10 % van de doelstelling +2

Beperkte afname: afname minder dan 3 % van de doelstelling +1

Verwaarloosbare afname: afname minder dan 1 % van de doelstelling 0

verwaarloosbare bijdrage: bijdrage minder dan 1 % van de doelstelling 0

beperkte bijdrage: bijdrage van max. 3 % van de doelstelling -1

belangrijke bijdrage: van min. 3 maar max. 10 % v/d doelstelling -2

zeer belangrijke bijdrage: bijdrage van meer dan 10 % v/d doelstelling -3

Onderzoek naar milderende maatregelen

Vanuit het significantiekader wordt de noodzaak om milderende maatregelen toe te
passen bepaald:

· Bij een jaargemiddelde benadering is een onderzoek naar milderende
maatregelen niet dwingend bij score -1, uitgezonderd indien de MKN in
referentiesituatie al voor 80 % is ingenomen.

· Bij score -2 dienen milderende maatregelen worden gezocht met zicht op
implementatie ervan op korte termijn.

· Bij score -3 zijn het formuleren van milderende maatregelen essentieel. Het
effect van de eventueel voorgestelde maatregelen wordt doorgerekend en
opnieuw getoetst.

10.4.2 Indeling effect- bespreking en -beoordeling

Het plan bevat twee componenten: het ruimtelijk programma en de ruimtelijke structuur.
De relevantie van de discipline lucht kan als volgt worden samengevat:

· Ruimtelijk programma: de mate waarin het ruimtelijk (basis)programma en
al zijn alternatieven de luchtkwaliteit zullen beïnvloeden is sterk afhankelijk
van de hoeveelheid bijkomende verkeersgeneratie en wordt kwantitatief in
beeld gebracht. Daarnaast wordt beoordeeld of het plangebied ten zuiden
van de Michiganstraat geschikt is voor een woonfunctie.

· Ruimtelijke structuur: binnen deze component zal de discipline
voornamelijk focussen op het effect van de mogelijke afwikkelingsstructuur
(ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer) naar luchtkwaliteit toe en op
aanbevelingen en/of randvoorwaarden om via de ruimtelijke structuur de
luchtkwaliteit positief te beïnvloeden.
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Onderstaande tabel geeft aan welke effectgroepen relevant zijn in elk onderdeel van de
effectbespreking.

Effectgroep Effecten ruimtelijk programma Effecten ruimtelijke structuur

W
er

kh
yp

ot
he

se

Onderzoeksvragen W
er

kh
yp

ot
he

se

Onderzoeks

-vragen W
er

kh
yp

ot
he

se

Onderzoeksvragen W
er

kh
yp

ot
he

se

Onderzoeks

-vragen

w1 1a 1b  1c 1d w2 2a 2b w3 3

a

3b 3c 3d w4 4a 4b

Wijziging

luchtemissies

KN / KN KW KW KN KW/

KN

/ / / / / / / / /

Legende

W1 : Basisprogramma

1a : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua functies?

1b : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua locatie? (scenario 1/2/3)

1c : In welke mate is er functionele verbreding en/of verdichting mogelijk?

1d : In welke mate is het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?

W2 : Externe ontsluiting (scenario A en B):

· Via ventwegen naar de Noorderlaan

· Via Groenendaallaan, Michiganstraat (enkel naar Noorderlaan) of via de Korte Wielenstraat.

· NIET via de Vosseschijnstraat

2a : Wat is de noodzaak of wenselijkheid om bestaande verbindingenstraat naar de Vosseschijnstraat

te behouden, optimaliseren of uit te breiden?

2b  :  Op  welke  manier  kan  de  interne  ontsluiting  van  het  plangebied  georganiseerd  worden  in

aansluiting op de werkhypothese 2a?

W3 : Ononderbroken groene spoorwegcorridor

3a : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een ecologische verbindingsfunctie vervullen?

3b : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen binnen de

waterhuishouding?

3c : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen als zone om hittestress in de

omgeving tegen te gaan?

3d : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een langzaamverkeersfunctie vervullen?

W4 : Een dwarsverbinding op mesoniveau ter hoogte van de Michiganstraat, en meerdere oost-west

verbindingen op microniveau elders in het gebied (structurerend en verbindend; aansluitend op

groene corridor en haar verschillende functies).

4a : Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een impact op de effectiviteit?

4b : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of dimensionering van de verbindingen kunnen gedaan

worden i.f.v. de effectiviteit?

relevante effectgroep

:

KN: kwantitatief

KW: kwalitatief
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10.5 Effectbespreking ruimtelijk programma

10.5.1 Werkhypothese basisprogramma

Het basisprogramma omvat 20.000 m² bijkomende oppervlakte detailhandel. Dit
programma wordt meegenomen bovenop de beschouwde referentiesituaties. Om
herhaling te vermijden wordt het effect van dit bijkomend programma besproken binnen
de bespreking van de volgende werkhypothesen/onderzoeksvragen :

§ § 10.5.2 : onderzoeksvraag ‘Inwisselbaarheid qua locatie’

§ § 10.6.1 : Werkhypothese externe ontsluiting en onderzoeksvraag
‘noodzaak/wenselijkheid inschakeling Vosseschijnstraat’

10.5.2 Onderzoeksvraag ‘inwisselbaarheid qua locatie’

Via de gedefinieerde scenario’s 1 – 2 – 3 (zie discipline mobiliteit) wordt het effect van de
ligging van het basisprogramma naar luchtkwaliteit duidelijk. In onderstaande wordt
telkens het scenario volgens de werkhypothese van de externe ontsluiting beschouwd (i.c.
de A-variant van elk scenario). Onder § 10.6.1 wordt de B-variant, dit is met ontsluiting
naar de Vosseschijnstraat besproken.

Scenario 1
In scenario 1 wordt het basisprogramma voorzien op de parking Groenendaallaan-
Noorderlaan. De berekende immissieconcentraties van scenario 1 wordt weergegeven in
Tabel 10-2.

Tabel 10-2: Berekende immissieconcentraties – scenario 1

locatie EC - ref1 (µg/m³) EC-sc1Aref1 (µg/m³)
Bijdrage tov ref
1

max 2,07 %

BP2 (centraal plangebied) 0,98 0,98 0,20 %

BP1 (zuiden van
Michiganstraat) 0,97 0,97 0,04 %

BP5 (Luchtbal) 1,00 1,00 0,11 %

BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 0,99 0,99 0,04 %

BP3 (Noorden
vanGroenendaallaan) 0,97 0,97 0,44 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 0,95 0,95 0,37 %

BP6 (Noordelijk deel van
plangebied) 0,97 0,97 0,03 %

NO2 - ref1
(µg/m³) NO2-sc1Aref1 (µg/m³)

Bijdrage % tov
TW

max 1,76 %

BP2 (centraal plangebied) 34,8 34,9 0,2 %
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BP1 (zuiden van
Michiganstraat) 34,3 34,4 0,0 %

BP5 (Luchtbal) 35,8 35,9 0,1 %

BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 35,2 35,2 0,0 %

BP3 (Noorden van
Groenendaallaan) 34,5 34,7 0,4 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 33,8 34,0 0,4 %

BP6 (Noordelijk deel van
plangebied) 34,2 34,2 0,0 %

PM10 - ref 1
(µg/m³)

PM10 - sc1Aref1
(µg/m³)

Bijdrage % tov
TW

max 0,17 %

BP2 (centraal plangebied) 21,0 21,0 0,02 %

BP1 (zuiden van
Michiganstraat) 21,0 21,0 0,01 %

BP5 (Luchtbal) 21,0 21,0 0,01 %

BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 21,1 21,1 0,01 %

BP3 (Noorden van
Groenendaallaan) 20,9 20,9 0,03 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 20,7 20,8 0,03 %

BP6 (Noordelijk deel van
plangebied) 21,0 21,0 0,00 %

PM2,5 - ref1
(µg/m³)

PM2,5 - sc1Aref1
(µg/m²)

Bijdrage % tov
TW

max 0,27%

BP2 (centraal plangebied) 13,1 13,1 0,03 %

BP1 (zuiden van
Michiganstraat) 13,1 13,1 0,01 %

BP5 (Luchtbal) 13,1 13,1 0,02 %

BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 13,1 13,1 0,01 %

BP3 (Noorden van
Groenendaallaan) 13,1 13,1 0,06 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 13,0 13,1 0,04 %
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BP6 (Noordelijk deel van
plangebied) 13,1 13,1 0,01 %

Uit  bovenstaande  wordt  besloten  dat  de  bijdrage  van  het  basisprogramma (20.000  m²
detailhandel) voorzien op de parking Groenendaallaan-Noorderlaan:

· te verwaarlozen is ter hoogte van alle beschouwde receptorpunten (dus
ook beoordelingspunten) voor de parameters PM10 en PM2,5 in
vergelijking met de toetsingswaarden.

· Voor de meeste receptorpunten te verwaarlozen is voor de parameter NO2,
enkel ter hoogte van de Groenendaallaan wordt een beperkte impact
berekend (zie onderstaande figuur).

· Voor de parameter EC wordt een maximale bijdrage berekend van 2,07%
ten opzichte van referentie 1

Scenario 2
In scenario 2 wordt het basisprogramma voorzien op de projectlocatie Noord-Center. De
berekende immissieconcentraties van scenario 2 wordt weergegeven in Tabel 10-3.

Tabel 10-3: Berekende immissieconcentraties – scenario 2

locatie EC - ref1 (µg/m³) EC-sc2Aref1 (µg/m³)
Bijdrage tov ref
1

max 1,49 %

BP2 (centraal plangebied) 0,98 0,99 0,58 %

BP1 (zuiden van
Michiganstraat) 0,97 0,98 0,63 %

BP5 (Luchtbal) 1,00 1,00 0,57 %

BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 0,99 0,99 0,26 %

BP3 (Noorden van
Groenendaallaan) 0,97 0,97 0,22 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 0,95 0,95 0,18 %
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BP6 (Noordelijk deel van
plangebied) 0,97 0,97 0,19 %

NO2 - ref1
(µg/m³) NO2-sc2Aref1 (µg/m³)

Bijdrage % tov
TW

max 1,39 %

BP2 (centraal plangebied) 34,8 35,0 0,49 %

BP1 (zuiden van
Michiganstraat) 34,3 34,6 0,65 %

BP5 (Luchtbal) 35,8 36,1 0,67 %

BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 35,2 35,3 0,28 %

BP3 (Noorden van
Groenendaallaan) 34,5 34,6 0,17 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 33,8 33,9 0,17 %

BP6 (Noordelijk deel van
plangebied) 34,2

34,3 0,17 %

PM10 - ref 1
(µg/m³)

PM10 – sc2Aref1
(µg/m³)

Bijdrage % tov
TW

max 0,17 %

BP2 (centraal plangebied) 21,0 21,0 0,05 %

BP1 (zuiden van
Michiganstraat) 21,0 21,0 0,05 %

BP5 (Luchtbal) 21,0 21,1 0,05 %

BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 21,1 21,1 0,03 %

BP3 (Noorden van
Groenendaallaan) 20,9 20,9 0,02 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 20,7 20,8 0,02 %

BP6 (Noordelijk deel van
plangebied) 21,0 21,0 0,02 %

PM2,5 - ref1
(µg/m³)

PM2,5 – sc2Aref1
(µg/m²)

Bijdrage % tov
TW

Max. 0,24 %

BP2 (centraal plangebied) 13,1 13,1 0,08 %

BP1 (zuiden van
Michiganstraat) 13,1 13,1 0,08 %

BP5 (Luchtbal) 13,1 13,1 0,08 %
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BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 13,1 13,1 0,04 %

BP3 (Noorden van
Groenendaallaan) 13,1 13,1 0,03 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 13,0 13,1 0,02 %

BP6 (Noordelijk deel van
plangebied) 13,1 13,1 0,03 %

Uit Tabel 10-3 blijkt dat in vergelijking met referentie 1, scenario 2 (met inplanting van het
basisprogramma op de projectlocatie Noord-Center) volgende bijdrage veroorzaakt:

· Verwaarloosbare bijdrage voor de parameters PM10 en PM2,5 ter hoogte
van alle berekende receptorpunten.

· Een verwaarloosbare bijdrage voor de parameter NO2 op alle beschouwde
beoordelingspunten. Buiten de beoordelingspunten is net een beperkte
impact berekend ter hoogte van de Noorderlaan aan het noordelijk deel van
het plangebied en de Michiganstraat op een 4 tal receptorpunten (zie
onderstaande figuur).

· De EC-bijdrage van het project ten opzichte van referentie 1 is kleiner dan
1% ter hoogte van de beoordelingspunten. Van alle receptorpunten werd
een maximale impact berekend van 1,5% ten opzichte van
referentiesituatie 1.

Scenario 3
Scenario 3 onderscheidt zich van de andere scenario’s doordat het basisprogramma wordt
gelokaliseerd deels op de projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan,
deels op de projectlocatie Noord-Center waarbij het zwaartepunt van de ontwikkelingen
op de parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan ligt (15.000 m2). De berekende
immissiewaarden met hun bijdragen worden weergegeven in Tabel 10-4.

Tabel 10-4: Berekende immissiewaarden scenario 3 – referentie 1
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locatie EC	-	ref1	(µg/m³)	 EC-sc3Aref1	(µg/m³)	
Bijdrage	tov	
ref	1	

Max.	 	 	 1,5	%	

BP2	(centraal	plangebied)	 0,98	 0,98	 0,26	%	

BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 0,97	 0,97	 0,21	%	

BP5	(Luchtbal)	 1,00	 1,00	 0,22	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 0,99	 0,99	 0,11	%	

BP3	(Noorden	van	
Groenendaallaan)	 0,97	 0,97	 0,37	%	

BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 0,95	 0,95	 0,32	%	

BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 0,97	 0,97	 0,08	%	

	

NO2	-	ref1	
(µg/m³)	

NO2-sc3Aref1	
(µg/m³)	

Bijdrage	%	tov	
TW	

Max.	 	 	 1,46	%	

BP2	(centraal	plangebied)	 34,8	 34,9	 0,26	%	

BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 34,3	 34,4	 0,25	%	

BP5	(Luchtbal)	 35,8	 35,9	 0,27	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 35,2	 35,2	 0,11	%	

BP3	(Noorden	van	
Groenendaallaan)	 34,5	 34,7	 0,36	%	

BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 33,8	 34,0	 0,35	%	

BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 34,2	 34,2	 0,07	%	

	

PM10	-	ref	1	
(µg/m³)	

PM10	–	sc3Aref1	
(µg/m³)	

Bijdrage	%	tov	
TW	

Max.	 	 	 0,13	%	

BP2	(centraal	plangebied)	 21,0	 21,0	 0,02	%	

BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 21,0	 21,0	 0,02	%	
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BP5	(Luchtbal)	 21,0	 21,0	 0,02	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 21,1	 21,1	 0,01	%	

BP3	(Noorden	van	
Groenendaallaan)	 20,9	 20,9	 0,03	%	

BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 20,7	 20,8	 0,02	%	

BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 21,0	 21,0	 0,01	%	

	

PM2,5	-	ref1	
(µg/m³)	

PM2,5	–	sc3Aref1	
(µg/m²)	

Bijdrage	%	tov	
TW	

Max.	 	 	 0,22	%	

BP2	(centraal	plangebied)	 13,1	 13,1			 0,04	%	

BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 13,1	 13,1			 0,03	%	

BP5	(Luchtbal)	 13,1	 13,1			 0,03	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 13,1	 13,1			 0,02	%	

BP3	(Noorden	van	
Groenendaallaan)	 13,1	 13,1			 0,05	%	

BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 13,0	 13,1			 0,04	%	

BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 13,1	 13,1			 0,01	%	

Uit Tabel 10-4 blijkt dat een verdeling van het basisprogramma over beide projectlocaties
volgende bijdragen in immissieconcentraties met zich meebrengt:

· Een verwaarloosbare impact van PM10 en PM2,5 ter hoogte van alle
berekende receptorpunten.

· Een beperkte impact van NO2 ter hoogte van enkele receptorpunten nabij
de Groenendaallaan (zie onderstaande figuur). Ter hoogte van de
beschouwde beoordelingspunten is de impact verwaarloosbaar.
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· De bijdrage voor de parameter EC blijft ook bij het 3de scenario laag, met
een maximale bijdrage van 1,5 % ten opzichte van referentie 1.

10.5.3 Onderzoeksvraag ‘mogelijkheid tot functionele verbreding en/of
verdichting’

Een extra programma, bovenop het voorziene basisprogramma, zal de impact naar
luchtkwaliteit vergroten indien dit gepaard gaat met extra verkeer.
Verdichting (extra oppervlakte van reeds voorziene functies) en verbreding (bijkomende
oppervlakte aan aanvullende functies) zullen tot extra transportemissies leiden en de
immissieconcentraties van NO2, PM10, EC en PM2,5 in de omgeving doen stijgen.

Gezien er reeds in het basisprogramma een beperkte bijdrage tot de
omgevingsconcentraties berekend wordt voor de kritische parameter NO2 ter hoogte van
de  wegen  nabij  de  locatie  waar  het  basisprogramma  voorzien  wordt,  en  er  daarmee
samenhangend een noodzaak is tot milderende maatregelen, zal een bijkomend
programma met extra verkeersgeneratie automatisch tot bijkomende effecten leiden en
zal de noodzaak tot het nemen van milderende maatregelen alleen maar toenemen.
Een verbreding of verdichting met verwaarloosbare extra emissies is qua beoordeling
gelijk aan het basisprogramma.

10.5.4 Onderzoeksvraag ‘In welke mate is het plangebied ten zuiden van de
Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?’

Ten zuiden van de Michiganstraat worden in de referentiesituatie 1 en referentiesituatie
2, alsook in de verschillende scenario’s 1-2-3 immissieconcentraties berekend die kleiner
zijn dan de toetsingswaarde gehanteerd in de discipline lucht. Een toetsing aan de
waarden van de WHO wordt uitgevoerd in discipline mens, aspect gezondheid.
Louter vanuit de discipline lucht en de wettelijke normen voor luchtkwaliteit kan aldus
gesteld  dat  het  plangebied,  i.c.  het  deel  van  het  plangebied  ten  zuiden  van  de
Michiganstraat, geschikt is voor een woonfunctie. Een diepgaandere evaluatie of wonen
daar mogelijk is o.b.v. de verwachte luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid, wordt
uitgevoerd in de discipline Mens, aspect gezondheid.

Indien binnen het plangebied, dat nabij grote verkeersaders is gelegen, effectief voor
wonen als invulling van het programma wordt gekozen, wordt met de verkeersaders best
rekening gehouden tijdens de concrete invulling van het programma.



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 225

De structuur van het gebied kan aangepast worden zodat het gebied beter afgeschermd
wordt van de impact van de wegen. In het rapport ‘Analyse van omgevingslawaai en
luchtverontreiniging in functie van ruimtelijk beleid’9 (2015) wordt voor verschillende
cases nagegaan hoe de ambities van woonbeleid in verschillende contexten gerealiseerd
kunnen worden, ondanks de aanwezigheid van belangrijke bronnen van luchtvervuiling.
Hieronder worden de 4 ruimtelijke elementen besproken die de woonkwaliteit voor wat
betreft luchtkwaliteit kan verbeteren.

· Scherm/berm: is het meest effectief aan de bron, 15 % à 20 % verlaging
van de wegbijdrage bij verkeersemissies (afhankelijk van de hoogte). In de
onmiddellijke omgeving van het scherm (eerste 50 tal meters) kan een
lichte verhoging optreden tgv de verlaagde windsnelheid.

· Gebouw als schermwoning: ventilatie-aanzuigingen best aan emissiearme
gevels. De effecten zijn vergelijkbaar met een scherm/berm.

· Afstand nemen: Wegbijdrage luchtverontreiniging reductie tot 50 % na
50 m, 25 % na 120 m en 12,5 % na 250 m.

Verder wordt vanuit de discipline lucht opgemerkt dat het van belang is om de gebieden
voor wonen zoveel mogelijk te vrijwaren van luchtemissies. Daarom geeft het de voorkeur
de ontsluiting van de gebieden zoveel mogelijk te richten op wegen/straten waar
bewoning niet – of toch niet dichtbij- voorkomt of het wonen te richten naar straten waar
het minst ontsluiting voorkomt.

10.6 Effectbespreking ruimtelijke structuur

10.6.1 Werkhypothese externe ontsluiting en onderzoeksvraag
‘noodzaak/wenselijkheid inschakeling Vosseschijnstraat’

Het effect van de externe ontsluiting van het plangebied al dan niet met behulp van de
inschakeling van de Vosseschijnstraat wordt hieronder besproken. De bespreking geeft
ook een antwoord op de onderzoeksvraag ‘noodzaak/wenselijkheid inschakeling
Vosseschijnstraat’. Daarom worden de werkhypothese en deze onderzoeksvraag samen
behandeld.

In § 10.5.2 zijn de scenario’s volgens de werkhypothese van de externe ontsluiting
beschouwd (i.c. de A-variant van elk scenario). Hierna wordt aanvullend de B-variant, dit
is met ontsluiting naar de Vosseschijnstraat, besproken om de wenselijkheid en of effect
van de inschakeling van de Vosseschijnstraat in beeld te brengen.

In de discipline mobiliteit werden de intensiteiten berekend van ieder beschouwd
wegsegment bij het al dan niet inschakelen van de Vosseschijnstraat en dit voor de 3
scenario’s van het ruimtelijk programma (Scenario 1b-2b-3b).

Wat betreft scenario 110, verschillen de berekende intensiteiten bij inschakeling van de
Vosseschijnstraat (scenario 1B) maar in 1/3 van de beschouwde wegsegmenten in
vergelijking met het scenario zonder inschakeling van de Vosseschijnstraat (scenario 1A).
Het verschil in intensiteit, met of zonder inschakeling van de Vosseschijnstraat is bij deze
wegsegmenten dermate klein (kleiner dan 2 %) dat het verschil in luchtkwaliteit ten

9 Technum-VITO (2015), Analyse van omgevingslawaai en luchtverontreiniging in functie van ruimtelijk beleid,
uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen.
10 In scenario 1 wordt het basisprogramma voorzien op de parking Groenendaallaan-
Noorderlaan
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opzichte van de niet-inschakeling van de Vosseschijnstraat te verwaarlozen is. Een aparte
modellering van dit scenario werd bijgevolg niet berekend, maar gelijk verondersteld met
de niet inschakeling van de Vosseschijnstraat.

Bij scenario 211, verschillen de intensiteiten ook in 1/3 van de beschouwde
wegsegmenten, doch het verschil loopt op tot 10 % ten opzichte van de situatie zonder
inschakeling van de Vosseschijnstraat waardoor een modellering hier wel mogelijks een
meerwaarde kan bieden. In Tabel 10-5 en Tabel 10-6 worden de resultaten van deze
modellering weergegeven en vergeleken met respectievelijk referentiesituatie 1 en
scenario 2A (zonder inschakeling van de Vosseschijnstraat).

Tabel 10-5: Berekende immissieconcentraties scenario 2B – met inschakeling van de Vosseschijnstraat –

vergelijking met referentiesituatie 1

locatie	 EC	-	ref1	(µg/m³)	 EC-sc2Bref1	(µg/m³)	
Bijdrage	tov	
ref	1	

max	 	 	 1,52	%	

BP2	(centraal	plangebied)	 0,98	 0,99	 0,45	%	

BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 0,97	 0,98	 0,59	%	

BP5	(Luchtbal)	 1,00	 1,00	 0,44	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 0,99	 0,99	 0,24	%	

BP3	(Noorden	van	
Groenendaallaan)	 0,97	 0,97	 0,27	%	

BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 0,95	 0,95	 0,20	%	

BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 0,97	 0,98	 0,26	%	

	

NO2	-	ref1	
(µg/m³)	

NO2-sc2Bref1	
(µg/m³)	

Bijdrage	%	tov	
TW	

max	 	 	 1,48	%	

BP2	(centraal	plangebied)	 34,8	 35,0	 0,42	%	

BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 34,3	 34,6	 0,64	%	

BP5	(Luchtbal)	 35,8	 36,1	 0,56	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 35,2	 35,3	 0,38	%	

BP3	(Noorden	
vanGroenendaallaan)	 34,5	 34,6	 0,25	%	

11 In scenario 2 wordt het basisprogramma voorzien op de projectlocatie Noord-Center.
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BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 33,8	 33,9	 0,21	%	

BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 34,2	 34,3	 0,33	%	

	

PM10	-	ref	1	
(µg/m³)	

PM10	–	sc2Bref1	
(µg/m³)	

Bijdrage	%	tov	
TW	

max	 	 	 0,17	%	

BP2	(centraal	plangebied)	 21,0	 21,0	 0,04	%	

BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 21,0	 21,0	 0,05	%	

BP5	(Luchtbal)	 21,0	 21,1	 0,04	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 21,1	 21,1	 0,02	%	

BP3	(Noorden	
vanGroenendaallaan)	 20,9	 20,9	 0,03	%	

BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 20,7	 20,8	 0,02	%	

BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 21,0	 21,0	 0,02	%	

	

PM2,5	-	ref1	
(µg/m³)	

PM2,5	–	sc2Bref1	
(µg/m²)	

Bijdrage	%	tov	
TW	

Max.	 	 	 0,24	%	

BP2	(centraal	plangebied)	 13,1	 13,1	 0,06	%	

BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 13,1	 13,1	 0,08	%	

BP5	(Luchtbal)	 13,1	 13,1	 0,06	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 13,1	 13,1	 0,03	%	

BP3	(Noorden	
vanGroenendaallaan)	 13,1	 13,1	 0,04	%	

BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 13,0	 13,1	 0,03	%	

BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 13,1	 13,1	 0,04	%	

Uit Tabel 10-5 kan volgende afgeleid worden voor scenario 2B (bijkomend basisprogramma
op projectlocatie Noord-Center en inschakeling van Vosseschijnstraat als ontsluiting):
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· Scenario 2B heeft ten opzichte van de referentiesituatie een te
verwaarlozen impact op de luchtkwaliteit voor de parameters PM10 en
PM2,5;

· Er werd een beperkt negatieve impact berekend voor de parameter NO2 ter
hoogte van de Michiganstraat en ter hoogte van de Noorderlaan (zie
onderstaande figuur) bij scenario 2B. Ter hoogte van de andere
receptorpunten en de beoordelingspunten wordt een verwaarloosbare
impact berekend.

· De bijdrage voor de parameter EC blijft ook bij het 2de scenario met
ontsluiting via de Vossenschijnstraat laag, met een maximale bijdrage van
1,5% ten opzichte van referentie 1.

Tabel 10-6: Berekende immissieconcentraties scenario 2B – met inschakeling van de Vosseschijnstraat –

vergelijking met scenario 2A (zonder inschakeling Vosseschijnstraat)

locatie	
EC	–	sc2Aref1	
(µg/m³)	

EC-sc2Bref1	
(µg/m³)	

Bijdrage	tov	
sc2Aref1	

max	 	 	 0,53	%	

BP2	(centraal	plangebied)	 0,99	 0,99	 -0,12	%	

BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 0,98	 0,98	 -0,04	%	

BP5	(Luchtbal)	 1,00	 1,00	 -0,12	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 0,99	 0,99	 -0,02	%	

BP3	(Noorden	
vanGroenendaallaan)	 0,97	 0,97	 0,05	%	

BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 0,95	 0,95	 0,02	%	
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BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 0,97	 0,98	 0,07	%	

	

NO2	-	sc2Aref1	
(µg/m³)	

NO2-sc2Bref1	
(µg/m³)	

Bijdrage	%	tov	
TW	

max	 	 	 0,5	%	

BP2	(centraal	plangebied)	 35,0	 35,0	 -0,07	%	

BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 34,6	 34,6	 -0,01	%	

BP5	(Luchtbal)	 36,1	 36,1	 -0,11	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 35,3	 35,3	 0,09	%	

BP3	(Noorden	
vanGroenendaallaan)	 34,6	 34,6	 0,07	%	

BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 33,9	 33,9	 0,03	%	

BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 34,3	 34,3	 0,15	%	

	

PM10	-	sc2Aref1	
(µg/m³)	

PM10	–	sc2Bref1	
(µg/m³)	

Bijdrage	%	tov	
TW	

max	 	 	 0,16%	

BP2	(centraal	plangebied)	 21,0	 21,0	 0,02	%	

BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 21,0	 21,0	 0,04	%	

BP5	(Luchtbal)	 21,1	 21,1	 0,02	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 21,1	 21,1	 0,02	%	

BP3	(Noorden	
vanGroenendaallaan)	 20,9	 20,9	 -0,01	%	

BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 20,8	 20,8	 -0,01	%	

BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 21,0	 21,0	 0,02	%	

	

PM2,5	-	sc2Aref1	
(µg/m³)	

PM2,5	–	sc2Bref1	
(µg/m²)	

Bijdrage	%	tov	
TW	

Max.	 	 	 0,24	%	

BP2	(centraal	plangebied)	 13,1	 13,1	 0,03	%	
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BP1	(zuiden	van	
Michiganstraat)	 13,1	 13,1	 0,07	%	

BP5	(Luchtbal)	 13,1	 13,1	 0,04	%	

BP7	(Ten	noorden	van	
Luchtbal)	 13,1	 13,1	 0,02	%	

BP3	(Noorden	
vanGroenendaallaan)	 13,1	 13,1	 -0,02	%	

BP4	(Zuiden	van	
Groenendaallaan)	 13,1	 13,1	 -0,02	%	

BP6	(Noordelijk	deel	van	
plangebied)	 13,1	 13,1	 0,03	%	

Uit Tabel 10-6 blijkt dat het verschil van de berekende immissieconcentraties tussen het
scenario 2 met of zonder inschakeling van de Vosseschijnstraat te verwaarlozen is. Voor
iedere parameter is het verschil kleiner dan 1 %. Deze resultaten geven aan dat wat betreft
luchtkwaliteit er geen verschil is indien de Vosseschijnstraat ingeschakeld wordt of niet.

Bij scenario 3 met inschakeling van de Vosseschijnstraat verschillen de intensiteiten op
1/3 van de wegsegmenten maximaal 3,6% ten opzichte van het scenario zonder
inschakeling van de Vosseschijnstraat. Vertaald naar impact op de luchtkwaliteit zal dit
verwaarloosbaar verschillen met het scenario 3 zonder inschakeling van de
Vosseschijnstraat en zoals beschreven onder § 10.5.2. Dit scenario is bijgevolg niet
gemodelleerd maar de bijdrages worden gelijk verondersteld als het scenario zonder
inschakeling van de Vosseschijnstraat.

10.6.2 Onderzoeksvraag ‘organisatie interne ontsluiting’

Zoals onder § 10.5.4 werd aangehaald kan vanuit de discipline lucht opgemerkt worden
dat  het  van  belang  is  om  de  gebieden  voor  wonen  zoveel  mogelijk  te  vrijwaren  van
luchtemissies. Daarom geeft het de voorkeur de ontsluiting van het plangebied intern
zoveel mogelijk te richten op wegen/straten waar bewoning niet – of toch niet dichtbij-
voorkomt of het wonen te richten naar straten waar het minst ontsluiting voorkomt.

10.7 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Vanuit de milieubeoordeling van de discipline lucht worden beperkt negatieve
milieueffecten verwacht voor de parameter NO2 ter hoogte van de Groenendaallaan
(scenario 1 en 3) of ter hoogte van de Michiganstraat (scenario 2). Ter hoogte van de
andere beschouwde wegsegmenten is de impact van NO2 te verwaarlozen. Voor de andere
beoordeelde parameters (PM10 en PM2,5) is de impact van het project te verwaarlozen.
Daar NO2 een  kritische  parameter  (huidige  immissieconcentratie  is  >  80%  van  de
toetsingswaarde) dienen er milderende maatregelen te worden voorgesteld om de impact
van NO2 te doen dalen.

De NO2-immissiebijdrage van het verkeer hangt nauw samen met de kenmerken van de
voertuigen en het aantal voertuigen die als bron fungeren. De milderende maatregelen
die de bijdrage van NO2 kan dalen zijn dan ook in deze richting te vinden:

· In het Routeplan 2030 werd reeds een modal split van 50/50
vooropgesteld. De uitvoering van deze ambitie zal logischerwijze ook een
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positieve impact hebben op de luchtkwaliteit en de NO2-impact van het
verkeer.

· Ook kunnen de kenmerken van de auto zorgen voor een daling van de
impact van verkeer op vlak van luchtkwaliteit. Een groter aandeel zero-
emissie-wagens in het wagenpark zal ongetwijfeld de beperkte bijdrage van
NO2 wegwerken

Vanuit de milieubeoordeling kunnen de volgende aanbevelingen worden geformuleerd
om de (beperkt) negatieve milieueffecten te beperken en/of positieve effecten te
versterken:

§ Bij het kiezen voor wonen in het plangebied nabij drukke wegen wordt aanbevolen
rekening te houden met de reeds geformuleerde aandachtspunten (afschermen –
afstand nemen).

§ Het plangebied heeft een zekere warmtebehoefte. Vanuit de discipline lucht wordt
aanbevolen om in het plan de optie open te houden om hieraan tegemoet te komen
via een warmtenet en een centrale warmtevoorziening. Dergelijke
gemeenschappelijke warmtevoorziening met de uitbouw van een warmtenet wordt
gekenmerkt door grotere (verbrandings-)installaties die veelal betere
energierendementen kunnen halen. Daarenboven worden grotere (verbrandings-
)installaties beter gemonitord en moeten dergelijke installaties aan strengere
(emissie)voorwaarden voldoen. Eventueel kan een koppeling met
elektriciteitsproductie het energierendement nog verhogen.
Vanuit de discipline lucht wordt voor de invulling van de centrale warmtevoorziening
de voorkeur gegeven aan technieken die geen luchtemissies (dus zonder verbranding
van brandstof) creëren, vb. gebruik van restwarmte, geo- of fotothermische
oplossingen. Gezien de ligging van het plangebied nabij de haven, geniet het (her-)
gebruik van restwarmte hierbij de voorkeur.
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Tabel 10-7 : Algemeen geldende maatregelen vanuit de discipline Lucht

Algemeen geldende maatregelen
 Implementatieniveau

Effect Score Milderen
de
maatreg
el

Score plan project andere

Wijziging NO2-
immissieconce
ntratie

-(ter hoogte van
Groenendaallaan
bij  scenario 1 en 3
en ter hoogte van
Michiganstraat bij
scenario 2)
0 (ter hoogte van
andere wegen)

Laten
dalen
van
intensite
iten (cfr.
Routepla
n 2030)
Aandeel
Lage
emissie
of zero
emissie
voertuig
en laten
stijgen

0 X
(beleid
smaatr
egel)

10.8 Synthese

De discipline luchtkwaliteit onderzocht wat de impact is van een basisprogramma met
20.000 m² extra aan detailhandel indien dit ingeplant wordt in het projectgebied.
Het effect werd onderzocht voor de verschillende mogelijke inplantingsplaatsen van dit
extra programma (projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan en
projectlocatie Noord-Center). Uit dit onderzoek bleek dat voor iedere beschouwde
inplantingsplaats de impact naar PM10 en PM2,5 te verwaarlozen is. Voor de parameter
NO2 wordt een beperkte negatieve (-) impact verwacht ter hoogte van de dichtstbij
gelegen (dichtstbij de inplantingslocatie) wegsegmenten. Dit is de Michiganstraat bij
inplanting op de projectlocatie Noord-Center en de Groenendaallaan bij inplanting op de
parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan. Bij een inplanting deels op de projectlocatie
parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan (15.000 m²), deels op de projectlocatie Noord-
Center (5.000 m²) is dit eveneens ter hoogte van de Groenendaallaan.
Gezien er reeds in het basisprogramma een beperkte bijdrage tot de
omgevingsconcentraties berekend wordt voor de kritische parameter NO2 ter hoogte van
de  wegen  nabij  de  locatie  waar  het  basisprogramma  voorzien  wordt,  en  er  daarmee
samenhangend een noodzaak is tot milderende maatregelen, zal een bijkomend
programma met extra verkeersgeneratie automatisch tot bijkomende effecten leiden en
zal de noodzaak tot het nemen van milderende maatregelen alleen maar toenemen. Een
verbreding of verdichting met verwaarloosbare extra emissies is qua beoordeling gelijk
aan het basisprogramma.
De immissieconcentratie van de parameters NO2,  PM10  en  PM2,5  ter  hoogte  van  de
Michiganstraat is hoog, doch overschrijdt de toetsingswaarde niet. Een diepgaandere
evaluatie  of  wonen  daar  mogelijk  is,  wordt  uitgevoerd  in  de  discipline  Mens,  aspect
gezondheid. Er wordt binnen de discipline luchtkwaliteit wel aangegeven wat de
mogelijke maatregelen kunnen zijn om bij het wonen de bewoners meer af te schermen
van de emissies van de voertuigen (afschermen – afstand houden).
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In het MER werd onderzocht wat de impact is indien het plangebied al dan niet ontsloten
wordt via de Vosseschijnstraat. Vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit wordt besloten dat
de impact met en zonder ontsluiting via de Vosseschijnstraat quasi dezelfde is.
Aangezien er een beperkte negatieve impact berekend wordt voor NO2 ter hoogte van de
dichtstbij gelegen wegen waar het basisprogramma wordt ingeplant, zijn milderende
maatregelen aan de orde. Deze houden enerzijds een vermindering van de intensiteiten
in en/of anderzijds een verlaging van de emissies van de voertuigen. Dit zijn eerder
beleidsmaatregelen die opgenomen werden in het Routeplan 2030 opgesteld voor
Antwerpen.

score

VOOR milderende maatregelen

score

NA milderende

maatregelen

Ruimtelijk programma

(20.000 m³ detailhandel)

Ruimtelijke

structuur

(Vosseschijnstraat

als ontsluiting)

Ruimtelijk

programma

Ruimtelijke

structuur

Wijziging EC--

immissieconcentratie

0 0 0 0

Wijziging NO2-

immissieconcentratie

- (enkel ter hoogte van

wegsegmenten dichtst bij

inplantingsplaats)

0 (overige wegsegmenten)

0 0 0

Wijziging PM10-

immissieconcentratie

0 0 0 0

Wijziging PM2,5-

immissieconcentratie

0 0 0 0

10.9 Beschrijving en beoordeling effecten t.o.v. het ontwikkelingsscenario

Het Routeplan 2030 ambieert verschillende maatregelen en doelstellingen die een impact
hebben op de verkeersintensiteiten, ook nabij het plangebied. Bij het bereiken van deze
doelstellingen zal ook de impact van het gemotoriseerd verkeer op de luchtkwaliteit
wijzigen.

10.10 Leemten in de kennis

-

10.11 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

-
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11 DISCIPLINES BODEM EN WATER

11.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de aspecten bodem en grondwater wordt in het horizontale vlak
bepaald door de contouren van het plan en verder uitgebreid met de invloedssfeer van
eventuele bemaling. Binnen deze invloedssfeer kunnen immers wijzigingen optreden in
bodem- en grondwaterkwaliteit, grondwaterkwantiteit en kan het risico tot bodemzetting
wijzigen. In het verticale vlak beschouwen we de maximale diepte van de ingrepen (of
bemaling). Als aanname wordt rekening gehouden met ingrepen (fundering,
ondergrondse verdiepingen, bronbemaling) tot op een diepte van ca. 10 m-mv.

Op mesoniveau omvat het studiegebied voor de discipline oppervlaktewater het gebied
tussen de Schelde, het Albertkanaal en de vallei van het Groot Schijn. Het microniveau
omvat het plangebied.

11.2 Beschrijving van de huidige referentiesituatie

11.2.1 Methodiek

Voor een beknopte beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar hoofdstuk
5 met de omgevingsanalyse. In dit hoofdstuk zal een meer uitgebreide beschrijving van
de referentiesituatie worden opgenomen. Hierbij zal aandacht uitgaan naar:

§ Topografie a.d.h.v. een topografische kaart en terreinwaarnemingen

§ Geologische opbouw

§ Bodemgesteldheid

§ Bodemgeschiktheid

§ Bodem- en grondwaterkwaliteit

§ Beschrijving watervoerende lagen

§ Grondwaterkwetsbaarheid

§ Grondwatertafel (diepte grondwatertafel en grondwaterstroming)

§ Hydrografie

§ Oppervlaktewaterkwantiteit

§ Ecologische kwaliteit oppervlaktewater

- Fysico-chemische kwaliteit

- Biologische waterkwaliteit

- Structuurkwaliteit

§ Afwatering plangebied

Hiervoor worden o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:

§ Topografische kaart

§ Quartair- en Tertiairkaart voor Vlaanderen

§ Bodemkaart en verklarende tekst bij de bodemkaart

§ Bodemgeschiktheidskaart en bodemgebruikskaart

§ Inventaris oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken en saneringsprojecten
(OVAM), eventueel aangevuld met info van de gemeenten
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§ Grondwaterkwetsbaarheidskaart, inventaris vergunde grondwaterwinningen,
afbakening waterwingebieden en respectievelijke beschermingszones, (freatisch)
grondwatermeetnet, dov.vlaanderen.be

§ Watertoetskaarten

§ Stroomgebiedbeheerplannen, bekken- en deelbekkenbeheerplannen

§ Waterlopenatlas (VHA)

§ www.vmm.be

§ Waarnemingen tijdens een terreinbezoek

§ Info Aquafin

11.2.2 Bodem

11.2.2.1 Topografie a.d.h.v. een topografische kaart en terreinwaarnemingen
Een beknopte situering op macroniveau werd reeds gegeven in § 5.1.
Binnen het plangebied zijn weinig reliëfverschillen terug te vinden.
Op basis van het digitaal hoogtemodel blijkt dat de westzijde van het plangebied over het
algemeen iets hoger ligt dan de oostzijde : nabij de Korte Wielenstraat 7,07  mTAW aan
de westzijde, 5,75 mTAW aan de oostzijde; nabij de Groenendaallaan 6,65 mTAW aan de
westzijde, 6,19 mTAW aan de oostzijde. Centraal in het gebied wordt evenwel soms een
hogere hoogteligging aangegeven.
De hoogteligging van het havengebied ten westen is vergelijkbaar met die van het
plangebied.  Het gebied van Luchtbal ligt iets lager dan het plangebied.

11.2.2.2 Geologische opbouw van de bodem en ondergrond
De meest oppervlakkige bodemlaag bestaat uit opgehoogde gronden. Daaronder zit de
Quartaire laag die in eerste instantie uit polderklei bestaat. Onder de Quartaire laag zit de
Formatie van Lillo die voornamelijk uit een marien zand is opgebouwd.

De boringen die in de verkenner van de Databank Ondergrond Vlaanderen beschikbaar zijn
ter hoogte van het plangebied, dateren van het einde van de 19e eeuw.
In onderstaande tabel wordt de bodembeschrijving voor 2 locaties aangegeven. Op basis
van het verschil in maaiveldpeil tussen de bodembeschrijving en het huidige digitale
hoogtemodel wordt een inschatting gemaakt van de dikte van de ophogingen die dateren
van de eerste helft van de 20e eeuw.

Locatie Bodembeschrijving Maaiveldpeil
Boring
(Z-uit-dossier)
mTAW

Maaiveldpeil
Vandaag
mTAW

Dikte
ophogingen
(m)

t.h.v. gebouwen
De Lijn

0-1,25 m : klei (Quartair))
1,25 - 2,25 : zand, onderaan
kleiig (Quartair)
2,25 – 3,9 m : zand (Tertiair
– Formatie van Lillo)

1,2 6,8 5,6

In oksel
spoorbundel +/-
50  m  ten  oosten
van het kruispunt
Vosseschijnstraat
/Mulhouselaan-
Zuid

0-0,5  m  :  polderklei
(Quartair))
0,5-3,5 : klei (Quartair)
3,5 – 4,5 m : zand (Tertiair –
Formatie van Lillo)

5 7,08 2
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Onder de Tertiaire zanden (formatie van Lillo, formatie van Kattendijk, formatie van
Berchem) bevindt zich de Boomse klei op een diepte vanaf ca. 33 m onder maaiveld.

11.2.2.3 Bodemgesteldheid/Bodemgeschiktheid
Het studiegebied bestaat volgens de bodemkaart grotendeels uit antropogene bebouwde
en opgehoogde gronden. Het gaat hier namelijk om poldergronden die in het Interbellum
werden opgespoten. Binnen het plangebied is de bodem grotendeels verhard.

Ten oosten van het plangebied, ter hoogte van de Schijnvallei, bevinden zich nog zware
kleigronden. Ter hoogte van de Brabantse Wal, nog meer naar het oosten, komen
zanderige bodems voor.

11.2.2.4 Bodemkwaliteit
In en om het plangebied zijn tal van percelen gesitueerd die zijn opgenomen in de
databank van de OVAM (zie onderstaande figuur).
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Figuur 11-1 : Situering bodemdossiers OVAM
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In onderstaande tabel zijn de dossiernummers en bijhorende gevoerde onderzoeken
opgenomen die zich situeren binnen het plangebied. Waar meer dan enkel een
oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd, werd zo beschikbaar aanvullende
informatie opgenomen m.b.t. de verontreinigingstoestand.

Tabel 11-1 : Bodemdossiers binnen het plangebied

dossie
rnr

bodemonderzoeken Bespreking

Ten zuiden van de Groenendaallaan
17603 conf:

OBO,BBO,BSP,EEO
laatste: BBO
05/06/2012

Historische bodemverontreiniging met minerale olie in bodem
en grondwater (reeds BSP met EEO in 2006).
Er dient cf. het laatste BBO niet tot bodemsanering overgegaan
te worden.

19439 conf: OBO
laatste: OBO-2004

-

2119 conf: OBO
laatste: OBO-1996

-

6946 conf: OBO
laatste: OBO-1998

-

7001 conf: OBO
laatste: OBO-2006

-

8370 conf:
OBO,BBO,BSP,EEO
laatste: EEO-2014

Uit BBO bleek een gemengd-overwegend-historische
bodemverontreiniging met

· minerale olie in het vaste deel van de aarde en in het
grondwater op verschillende plaatsen;

· minerale olie in het vaste deel van de aarde ter hoogte van
2 boorlocaties;

· benzeen in het grondwater ter hoogte van 1 peilput
Een bodemsanering bleek nodig en is uitgevoerd.
De eindverklaring meldt het volgende:
Er komt een gemengd overwegend historische
restverontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de
aarde voor ter hoogte van het westelijk deel van de parking en
binnen het gebouw. De verontreiniging is een
restverontreiniging. De vastgestelde verontreiniging vormt
geen ernstige bodemverontreiniging. Er zijn geen bijkomende
saneringsmaatregelen noodzakelijk. Er komt een gemengd
overwegend historische restverontreiniging met minerale olie in
het grondwater voor ter hoogte van het midden van de parking.
De verontreiniging is een restverontreiniging. De vastgestelde
verontreiniging vormt geen ernstige bodemverontreiniging. Er
zijn geen bijkomende saneringsmaatregelen noodzakelijk. Er
komt een gemengd overwegend historische restverontreiniging
met minerale olie in het vaste deel van de aarde ter hoogte van
het midden van het gebouw. De verontreiniging is een
restverontreiniging. De vastgestelde verontreiniging vormt
geen ernstige bodemverontreiniging. Er zijn geen bijkomende
saneringsmaatregelen noodzakelijk. Er komt een gemengd
overwegend historische restverontreiniging met minerale olie in
het vaste deel van de aarde en in het grondwater voor ter
hoogte  van  het  oostelijk  deel  van  de  parking  en  binnen  het
gebouw (vlek 3). De verontreiniging is een restverontreiniging.
De vastgestelde verontreiniging vormt geen ernstige
bodemverontreiniging.
Er zijn geen bijkomende saneringsmaatregelen noodzakelijk.
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Besluit ter hoogte van potentiële verontreinigingsbronnen
gerelateerd aan de bodemsaneringswerken: De uitvoering van
de bodemsaneringswerken veroorzaakte geen nieuwe
bodemverontreiniging

58699 conf: OBO,BBO,BSP
laatste: BSP-2013

Uit OBBO 2013:
Uit  het  verslag  van  het  oriënterend  en  beschrijvend
bodemonderzoek blijkt dat er een historische verontreiniging
aanwezig is. In het vaste deel van de bodem en het grondwater
werd een verontreiniging met minerale olie vastgesteld ter
hoogte van de voormalige autoherstelplaats / smeerput. Die
bodemverontreiniging vormt, gelet op de bodemkenmerken en
de functie van het terrein, een ernstige bodemverontreiniging.
Bronperceel : G2057; verspreidingsperceel: G Straatsburgdok
Noordkaai.
Een bodemsaneringsplan werd opgesteld.
De sanering is lopende.

33842 conf: OBO
laatste: OBO-2008

-

Tussen Groenendaallaan en Michiganstraat
14826 conf: OBO,BBO

laatste: BBO
10/09/2008

Uit het BBO bleek het volgende:
Er komt een nieuwe bodemverontreiniging voor met CaO in de
bodem  en  kalium  en  ammonium  in  het  grondwater  op  het
volledige perceel.  Die bodemverontreiniging overschrijdt de
bodemsaneringsnormen niet, of vormt, gelet op de
bodemkenmerken en de functie van het terrein, geen ernstige
bedreiging
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met
minerale olie, in het vaste deel van de aarde ter hoogte van een
boorlocatie. Die bodemverontreiniging vormt, gelet op de
bodemkenmerken en de functie van het terrein, geen ernstige
bodemverontreiniging
Er werd geen sanering nodig geacht

33570 conf: OBO
laatste: OBO
27/01/2009

-

15758 conf: OBO,BBO
laatste: OBO
02/02/2015

Tijdens het laatste bodemonderzoek werden geen nieuwe
verontreinigingen aangetroffen.
Er bevindt zich een VOCl verontreiniging in het grondwater ter
hoogte van de wasstraat. Deze verhoogde concentraties worden
beschouwd als een historische verontreiniging omdat
aangenomen wordt dat zij veroorzaakt zijn door de voormalige
opslag van verf, ten tijde van de uitbating door General Motors.
Deze historische bodemverontreiniging vormt een ernstige
bodemverontreiniging. Bijgevolg moet er een beschrijvend
bodemonderzoek uitgevoerd worden.
Voor deze verontreiniging werd na het laatste oriënterend
bodemonderzoek van 2013 vrijstelling van saneringsplicht
verkregen. Wat betreft de overig aangetroffen historische
verontreinigingen ter hoogte van de onderzoekslocatie is er
geen verder onderzoek noodzakelijk.

17711 conf: OBO,BBO
laatste: OBO
04/08/2014

Concentraties  PAK  boven  richtwaarde  in  vaste  deel  bodem
(historische verontreiniging nav voormalige bovengrondse
opslagtank van garage).
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Uit  de  conformverklaring  van  het  BBO:  ter  hoogte  van  de
vroegere verfopslag is er gelet op de kenmerken van de bodem
en de functies die deze vervult, geen sprake van een historische
bodemverontreiniging met gechloreerde solventen in grond en
grondwater, die een ernstige bedreiging vormt. Er zijn geen
verdere maatregelen noodzakelijk.
Geen aanwijzingen voor ernstige bodemverontreiniging volgens
OBO van 2006, geen BBO noodzakelijk geacht
OBO2014: Beperkte aanvulling van het oriënterend
bodemonderzoek - perceel 1569 D 2
Na analyse van de stalen uit voorgaande bodemonderzoeken
zijn concentraties boven de richtwaarde vastgesteld voor PAK’s
in  het  vaste  deel  van  de  aarde  ter  hoogte  van  de
onderzoekslocatie. Deze verhoogde concentraties worden
beschouwd als een historische verontreiniging omdat
aangenomen wordt dat zij veroorzaakt zijn door een
puinhoudende aanvullaag ten tijde van de ontwikkeling van het
terrein voor 1991.
Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er geen
duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde concentraties een
ernstige bedreiging vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet
er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden.
Er zijn geen voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.

29427 conf: OBO
laatste: OBO-2016

-

Ten noorden van de Michiganstraat
10960 conf: OBO,BBO

laatste: OBO
07/02/2007

Bij  het  BBO  uit  2000  werden  de  volgende  verontreinigingen
vastgesteld:

· Verontreinigingskern met organische solventen (o.a.
tetrahydrofuraan, aceton, siloxanen,…) en totale
koolwaterstoffen in het vaste deel van de bodem. Het
betrof een historische verontreiniging. Er werd
aangegeven dat er geen humaan toxicologisch risico
en geen verspreidingsrisico uitging van de
verontreiniging. Saneringsmaatregelen werden niet
noodzakelijk geacht.

· Verontreinigingskern met minerale olie en BTEX in het
grondwater t.h.v. de bezinkput/vetafscheider. Het
betrof een historische verontreiniging. Er werd
aangegeven dat er geen humaan toxicologisch risico
uitging van de verontreiniging. Gezien de snelle
grondwaterstroming, de beperkte retardatie en de
trage afbraak onder anaërobe condities, werd voor
deze verontreiniging wel een verspreidingsrisico
aangegeven. OVAM vroeg om dit verspreidingsrisico
verder te onderzoeken.

M.b.t. het OBO uit 2007 werden geen gegevens teruggevonden.
19532 conf: OBO,BBO

laatste: BBO
10/06/2009

Er komt een historische bodemverontreiniging voor met benzine
(minerale olie/BTEX en MTBE) in het vaste deel van de aarde en
het grondwater ter hoogte van de voormalige ondergrondse
brandstoftanks. De bodemverontreiniging, afkomstig van de
voormalige  brandstoftanks,  vormt,  gelet  op  de
bodemkenmerken en de functie van het terrein, geen ernstige
bodemverontreiniging.
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met VOCl in
het vaste deel van de aarde en het grondwater ter hoogte van
de van de onbebouwde strook van het terrein (zone nabij
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afrastering met buurperceel 1783 d en peilbuis 900. De
bodemverontreiniging, afkomstig van het hoogstwaarschijnlijk
op kleine schaal morsen van restproduct, vormt, gelet op de
bodemkenmerken en de functie van het terrein, geen ernstige
bodemverontreiniging.
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met
minerale olie in het vaste deel van de aarde ten gevolge van de
sliblaag die werd aangebracht voor de start van de activiteiten
op de grond. De bodemverontreiniging, vormt, gelet op de
bodemkenmerken en de functie van het terrein, geen ernstige
bodemverontreiniging
Op basis van de resultaten van het beschrijvend
bodemonderzoek is er geen bodemsanering nodig.

2364 conf: OBO,BBO
laatste: BBO
11/01/2012

Ter hoogte van de ondergrondse tanks van het voormalige
tankstation komt een historische verontreiniging voor met
minerale olie en benzeen in het vaste deel van de bodem en met
minerale olie, BTEX en MTBE in het grondwater, de vastgestelde
bodemverontreiniging geeft geen aanleiding tot
bodemsanering.

8805 conf: OBO,BBO
laatste: OBO
15/05/2017

Concentraties boven richtwaarde voor minerale olie, PAK’s,
BTEX, VOCl en zware metalen in het vaste deel van de aarde en
BTEX in het grondwater; historische verontreiniging door functie
perceel als tankstation, garagewerkplaats en stortplaats. Geen
aanwijzingen voor ernstige bodemverontreiniging volgens
laatste OBO, geen BBO noodzakelijk geacht

6218 conf: OBO,BBO
laatste: BBO
23/06/1998

Historische mazoutverontreiniging waarvan de bron niet meer
aanwezig is. De verontreiniging blijft beperkt tot de zone t.h.v.
peilput , In de onmiddellijke omgeving van deze boring/peilput
werd er geen minerale olie meer teruggevonden in zowel de
bodem als het grondwater

350 conf: OBO
laatste: OBO
22/01/2016

-

8443 conf: OBO,BBO
laatste: OBO
25/03/2013

De volgende verontreinigingen werden vastgesteld:
· minerale  olie  in  het  vaste  deel  van  de  aarde  en

grondwater ter hoogte van voormalige sanering
(historische verontreiniging)

· PAK in het vaste deel van de aarde verspreid over het
terrein

· Zware metalen in het vaste deel van de aarde t.h.v.
vulpunten en ontluchtingen

Het gaat telkens om historische verontreinigingen
Uit het laatste oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er geen
duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde concentraties een
ernstige bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu.
Bijgevolg moet er geen beschrijvend bodemonderzoek
uitgevoerd worden.

2500 conf: OBO
laatste: OBO
03/04/2012

-

Ten zuiden van de Groenendaallaan betreft het binnen het plangebied percelen waarvoor
enkel een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd en percelen waarvoor een
bodemsaneringsproject werd opgesteld en waarvoor in de meeste gevallen reeds een
eindverklaring is afgeleverd.
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Ten noorden van de Groenendaallaan gaat het om dossiers waarvoor ofwel enkel
beschrijvende en/of oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd zijn.
Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan situeert zich t.h.v. dossiernr.
14826. Projectlocatie Noord-Center bevindt zich ter hoogte van dossiernr. 17711.

De zones ten zuiden van de Groenendaallaan hebben als bestemming zone voor
ambachtelijke bedrijven,  ten noorden van de Michiganstraat zone voor ambachtelijke
bedrijven en KMO’s; de zone tussen Groenendaallaan en Michiganstraat betreft
industriegebied. Naar bodemsaneringsnormen vallen al deze bestemmingen onder
bestemmingstype V.

Ook buiten het plangebied komen tal van percelen voor die in de databank van de OVAM
zijn opgenomen.

11.2.3 Grondwater

11.2.3.1 Hydrogeologie
In het studiegebied komen de volgende watervoerende lagen voor :

× 0100 Quartair Aquifersysteem

× 0200 Kempens Aquifersysteem

× 0300 Boom Aquitard

De basis van het Quartaire Aquifersysteem bevindt zich op -0,95 mTAW, i.c. een 8-tal m
onder maaiveldniveau. De Boomse klei reikt tot de basis van het Kempens Aquifersysteem
op -24 mTAW (grootteorde 31 m onder maaiveldniveau).

Om  het  grondwater  te  kunnen  beheren  is  de  Vlaamse  ondergrond  opgedeeld  in
verschillende driedimensionale eenheden: de grondwaterlichamen. Een
grondwaterlichaam wordt hierin gedefinieerd als "een afzonderlijke watermassa in één of
meer watervoerende lagen".
De indeling van de ondergrond in verschillende grondwaterlichamen is voornamelijk
gebaseerd  op  de  fysische  kenmerken  van  de  grondwaterreservoirs  en  op  de  regionale
grondwaterstroming. De opeenvolging van watervoerende (zand, grind, krijt, vast
gesteente, …) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (klei, …) en het
voorkomen van duidelijke barrières voor de grondwaterstroming (dikke kleilagen,
breuken, grondwaterscheidingen, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, …)
vormen de belangrijkste uitgangspunten (bron : Databank Ondergrond Vlaanderen).

Ter hoogte van het studiegebied is het grondwaterlichaam ‘KPS_0160_GWL_3 verzilt
Quartair, Plioceen en Mioceen van Scheldepolders, Freatisch (KPS_0160_GWL_3)’
relevant. Het gaat om het verzilt Quartair en Tertiair van de Scheldepolders.  De maximale
dikte van dit grondwaterlichaam betreft 70 m. Ter hoogte van het plangebied is de dikte
beperkt tot een 30-tal meters.

11.2.3.2 Grondwaterkwetsbaarheid en grondwaterkwaliteit
Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart is het grondwater in het studiegebied als zeer
kwetsbaar (CA1/v) aangeduid.
Het plangebied bevindt zich in een zone met natuurlijk verzilt grondwater in de bovenste
watervoerende laag. Tot op heden werd de verzilting van de rechter-Scheldeoever niet in
kaart gebracht. De diepte van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater is in dit gebied
nog onbekend.
Info m.b.t. de grondwaterkwaliteit gerelateerd aan bodemverontreiniging is desgevallend
vermeld onder § 11.2.2.4.
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11.2.3.3 Grondkwantiteit (diepte grondwatertafel en grondwaterstroming)
De stad Antwerpen beschikt over een eigen grondwatermeetnet. Op Figuur 11-2 zijn de
meetpunten relevant voor het studiegebied gesitueerd. Het betreft de meetpunten 78,
285 en 301.

Figuur 11-2 : situering meetpunten grondwatermeetnet stad Antwerpen

Tabel 11-2 : grondwaterpeilen o.b.v. gegevens van het grondwatermeetnet van de stad Antwerpen

Nr Meetperiode Maaiveld
-peil

Hoogste
grondwaterstand

Laagste grondwaterstand

 Van  tot mTAW mTAW
(datum)

m-mv
(datum)

mTAW
(datum)

m-mv
(datum)

78 15/10/03 9/5/17 4,96 3,5
(15/4/06)

1,46
(15/4/06)

2,54
(15/10/03)

2,42
(15/10/03)

285 2/1/15 3/2/16 6,45 4,1
(2/1/15)

2,35
(2/1/15)

2,3
(27/5/15)

4,15
(27/5/15)

301 11/9/15 2/9/16 6,22 4,22
(12/1/16)

2,00
(12/1/16)

3,92
(2/9/16)

2,3
(2/9/16)
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Een studie van ERM van 199612 in opdracht van het Antwerpse Havenbedrijf gaf een beeld
van de relatie tussen de dokken en het grondwater in de omgeving.
Deze studie stelde voor het gebied tussen het 3e Havendok en het Albertkanaal dat de
grondwaterstand zich op 5,5 mTAW bevond (wat hoger is dan de hierboven vermelde
hoogste grondwaterstanden) en dat het gebied werd gedraineerd door het Albertkanaal
en het Albertdok en zijdokken. Voor deze oppervlaktewateren werd een waterpeil van
4,25 mTAW vermeld. Enkel voor de noordrand werd aangegeven dat er grondwater naar
de nog lager gelegen Oudelandse beek stroomde.  Volgens de studie vindt de stroming in
het gebied ten noorden van het Straatsburgdok  en omgeving plaats in de richting van het
Straatsburgdok enerzijds en van de Oudelandse beek anderzijds. In de Formatie van Lillo
is de stromingsrichting richting Straatsburgdok.
Uit bovenstaande Tabel 11-1 blijkt de grondwaterstand ter hoogte van het plangebied
lager te zijn dan in de studie van 1996 aangegeven. Voor het Albertkanaal en het Albertdok
en zijdokken kan nog steeds een waterpeil van 4,25 mTAW aangenomen worden.
In een recenter rapport ‘Leidraad hemelwater 2013’ van het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen13 is eveneens de grondwaterstromingsrichting in het havengebied bekeken.
Deze is vervolgens gelinkt aan de noodzaak voor infiltratie om verzilting tegen te gaan.

Figuur 11-3: Zonering gebaseerd op de stromingsrichtingen van het grondwater ter hoogte van het studiegebied

(Rood = richting Schelde, Blauw = richting dokken, Bruin = richting polder, Geel = vanuit polders/Kempen;

blauwe stippellijn = invloedzone voeding vanuit dokken) (Bron : studie ‘Leidraad hemelwater 2013’ van het

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, 2013)

Het rapport vermeldt dat in de blauw ingekleurde zone uit Figuur 11-3 (waarbinnen ook
het plangebied gelegen is) het grondwater in de richting van de dokken stroomt. Voor de

12 ERM, (1996). Algemene hydrogeologische karakterisatie van het Antwerps Havengebied
als basis voor het uitvoeren van bodemonderzoeken. In opdracht van het Havenbedrijf
Antwerpen
13

http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/Leidraad%20hemelwater%2
0definitief%202013_0.pdf
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link met infiltratie en verzilting vermeldt het rapport het volgende : “In de opgespoten
terreinen ten oosten van de dokken, blijft het grondwater zoet bij stijging van de
zeespiegel en sterk verminderde infiltratie. Er is m.a.w. geen verzilting bij verminderde
infiltratie. De bijdrage tot het vermijden van verdroging is zeer beperkt en er bestaat ook
nauwelijks vraag naar gebruik van grondwater (via grondwaterwinningen) in deze zone.
Het grondwater stroomt in deze zone naar de dokken, die globaal genomen volstaan als
buffer om wateroverlast te vermijden.” Het rapport geeft vervolgens aan dat er vanuit de
aspecten grondwaterreserves en grondwaterkwaliteit weinig meerwaarde bestaat om in
deze zone te infiltreren. Ook geeft het rapport aan dat in deze zone individuele
buffering/vertraagde afvoer weinig zinvol is, aangezien de dokken functioneren als een
collectieve buffervoorziening. Wateroverlast is hier desgevallend eerder gelinkt aan de
dimensionering en toestand van de RWA die op diverse plaatsen de piekdebieten niet
aankan, aldus het rapport.

11.2.3.4 Grondwaterwinningen
In het plangebied zijn drie grondwaterwinningen vergund. Twee putten uit het freatische
systeem  (‘Zanden  van  Berchem  en/of  Voort’  (HCOV:  0254)  op  een  diepte  van
respectievelijk 26 en 30 m onder maaiveld.
Het plangebied ligt niet in of ter hoogte van een beschermingszone voor
grondwaterwinningen.

11.2.4 Oppervlaktewater

11.2.4.1 Hydrografie
Het studiegebied ligt in het Beneden-Scheldebekken. Afgaande op de afstromingskaart
(dov.vlaanderen) stroomt het plangebied voornamelijk af naar de Schijnvallei in het
noorden en oosten.
In het oosten van het studiegebied loopt het Groot of Verlegd Schijn (geklasseerd, eerste
categorie) met in het noorden bijhorende zijlopen (Donkse Beek, Laarse Beek).
De oorspronkelijke loop van het Groot Schijn maakte ten zuiden van het plangebied
verbinding met de Schelde. In de loop van de 20e eeuw werd de loop meermaals verlegd,
samenhangend met de uitbreiding van de haven.
De  koker  waardoor  het  Groot  Schijn  momenteel  loopt  is  in  de  ruime  omgeving
onderbroken op 2 plaatsen, m.b. ter hoogte van de onderdoorgang van het Albertkanaal
(stroomopwaarts van het projectgebied) en van de A12 (ten oosten van de Havanasite).
Het betreft hier recente ingrepen op de waterloop om wateroverlastproblemen in de vallei
van het Groot Schijn aan te pakken. Het deel stroomopwaarts de onderdoorgang onder
het Albertkanaal wordt nu via een vijzelgemaal verpompt naar het Lobroekdok. In het
gedeelte van het Schijn tussen het Albertkanaal en de A12, dus o.a. ten oosten van de
Havanasite, is de stroomrichting omgekeerd; het water van dit gedeelte wordt
overgepompt naar het Albertkanaal via een nieuw pompstation nabij het RWZI ‘IJskelder’
te Merksem. Het water van het Groot Schijn stroomafwaarts de A12 wordt verder
stroomafwaarts door het pompstation Rode Weel onder het kanaaldok door in de Schelde
gepompt.
In dit meest stroomafwaartse deel komt het water van de Laarse Beek, de Donkse Beek en
de Oudelandse Beek in het Groot Schijn terecht.
Ten westen van het plangebied bevindt zich de haven van Antwerpen, met onder andere
het 3de Havendok, 2de Havendok, Albertdok, die aangeduid zijn als bevaarbare waterlopen.
Ten zuiden/zuidoosten van het plangebied loopt het Albertkanaal (bevaarbaar). In het
zuiden grenst het plangebied aan de Straatsburgdok, deze verbindt het Albertkanaal met
de Antwerpse haven.
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11.2.4.2 Oppervlaktewaterkwantiteit
Het plangebied zelf betreft geen effectief overstromingsgevoelig gebied (cf
Watertoetskaart 2017). Effectief overstromingsgevoelige en recent overstroomde
gebieden bevinden zich meer naar het oosten in de vallei van het Groot Schijn. Een strook
erlangs is mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
In functie van de overstromingsgevoeligheid van de vallei van het Groot Schijn, zijn er aan
die waterloop recent grote werken uitgevoerd (zie hoger - § 11.2.4.1).
Voor het Albertkanaal, het Albertdok en zijdokken geldt een waterpeil van 4,25 mTAW.

11.2.4.3 Oppervlaktewaterkwaliteit
In het geoloket van de VMM zijn waterkwaliteitsgegevens opgenomen voor het Albertdok,
het Amerikadok en het Albertkanaal.

Tabel 11-3 : Prati-index

Meetpunt Waterloop x y 2011 2012 2013 2014 2015 2016
806300 Albertdok 151939 216761 0,87 1,11
806500 Amerikadok 152435 214678 1,28
809700 Albertkanaal 154022 214312 0,60 0,70 0,65 0,95 0,78 0,89

Legende:

De gegevens m.b.t. de prati-index geven een goede fysico-chemische kwaliteit.

Tabel 11-4 : BBI

Meetpunt Waterloop x y  2009 2010 2011 2014 2016
806500 Amerikadok 152435 214678 4

809700 Albertkanaal 154022 214312 8 7 5
Legende:

De opgemeten biologische kwaliteit was, waar gegevens beschikbaar, eerder matig tot
slecht.

11.2.4.4 Structuurkwaliteit oppervlaktewater
De oppervlaktewateren nabij het plangebied betreffen kunstmatige waterlopen (dokken,
kanaal). De bespreking van de structuurkwaliteit is hier niet aan de orde.  Het vroegere
tracé van het Groot Schijn ten oosten van het plangebied is ingekokerd zodat ook hier het
aspect van de structuurkwaliteit niet relevant is.
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11.2.4.5 Afwatering van het plangebied

De afstromingskaart uit de databank Ondergrond Vlaanderen geeft aan dat het plangebied
grotendeels afwatert richting Schijnvallei. Het zuidelijk gedeelte van het plangebied
watert eerder af richting Straatsburgdok. (zie onderstaande kaart)

Figuur 11-4 : Afstromingskaart

Het hemelwater en afvalwater van het plangebied wordt via de Noorderlaan gemengd
afgevoerd naar de RWZI van Antwerpen-Noord (gesitueerd in de Moerstraat ten noorden
van De Kuifeend). Een klein deel van het plangebied in het zuidwesten, loost nog in het
Straatsburgdok. Aquafin geeft aan dat er op de bestaande gemengde riolering heel wat
plaatsen zijn waar in het model wateroverlast gesimuleerd wordt.

Momenteel zijn werken lopende om in de Noorderlaan een gescheiden stelsel aan te
leggen  waarbij  de  bestaande  gemengde  riolering  grotendeels  is  hergebruikt  als  DWA-
leiding. Enkel in het meest noordelijke deel is een stukje nieuwe DWA aangelegd. Over het
volledige tracé is nieuwe RWA aangelegd die aansluit op de oude Schijnkoker. Deze RWA-
leiding is volgens de informatie van Aquafin evenwel enkel voorzien voor de opvang van
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hemelwater dat op de Noorderlaan terecht komt. Hemelwater uit het plangebied is en
blijft hierbij aangesloten op de DWA-leiding.

11.3 Methodologie effectbespreking en –beoordeling

11.3.1 Bespreking en beoordeling van effectgroepen bodem en grondwater

11.3.1.1 Structuurwijziging
Waar profielwijziging optreedt (bvb vergraving, aanbrengen verharding), is
structuurwijziging ondergeschikt. Structuurwijziging is daarom in principe vooral relevant
ter hoogte van de tijdelijke werfzones. Gezien dit sterk gerelateerd is met de wijze van
uitvoering  van  de  werken  en  gezien  de  bodems  in  het  plangebied  bovendien  sterk
verstoorde antropogene bodems zijn en de te verwachten impact beperkt is, is het weinig
zinvol om deze effectgroep mee te nemen in dit plan-MER.

11.3.1.2 Profielwijziging
Profielwijziging zal optreden daar waar ophoging of verharding wordt aangebracht, of
waar uitgravingen voorzien zijn. Criteria om de aanzienlijkheid van deze effectgroep in te
schatten zijn: oppervlakte profielwijziging, diepte profielwijziging en de
authenticiteit/verstoringsgraad van het bodemprofiel.
Gezien de bodems in het plangebied sterk verstoorde antropogene bodems zijn en de te
verwachten impact beperkt is, is het weinig zinvol om deze effectgroep mee te nemen op
dit plan-MER-niveau.

11.3.1.3 Wijziging in grondwaterkwantiteit (verdroging/vernatting)
Vernatting en verdroging kan optreden door bemaling tijdens de werken, een gewijzigde
infiltratie of door het beïnvloeden van grondwaterstromingen.

§ Bemaling kan nodig zijn, daar waar constructies beneden maaiveld worden aangelegd
(kelderverdieping,  funderingen,  …).  De  impact  van  bemaling  hangt  samen  met  de
mate waarin de grondwatertafel dient verlaagd te worden, de eigenschappen van de
bodem (hoe zandiger, hoe verder de invloedssfeer reikt), de manier waarop de
bronbemaling  wordt  uitgevoerd  (open  of  gesloten  bouwput)  en  de  duur  van  de
bronbemaling. De impact van bronbemaling is dus sterk afhankelijk van de
uitvoeringstechnische aspecten, dewelke op planniveau nog niet gekend zijn. Hoewel
er momenteel geen concrete informatie voorhanden is met betrekking tot de
benodigde bronbemaling, wordt indicatief - aan de hand van de empirische formule
van Sichardt - de mogelijke invloedssfeer van deze bronbemaling begroot. Hierbij
wordt uitgegaan van een worst-case-scenario. De ruwe begroting gebeurt onder meer
in functie van een inschatting van eventuele irreversibele effecten, oa. t.a.v.
bodemkwaliteit…

§ Het gebied kent momenteel een hoge graad aan verharding en het plan wil onder
meer inzetten op meer ruimte voor water en een hogere benutting van de
infiltratiemogelijkheden. De impact op de grondwatertafel wordt kwalitatief
beoordeeld en vanuit de disciplines zullen mogelijkheden aangereikt worden om de
inrichtingsprincipes van de ruimtelijke structuur verder aan te vullen en te verfijnen.

§ Een eventuele beïnvloeding van grondwaterstromingen door ondergrondse
constructies kan plaatselijk tot verdroging of vernatting leiden. Dit aspect zal
kwalitatief besproken worden in het MER

11.3.1.4 Erosie
Erosie kan in principe lokaal (en tijdelijk) optreden thv vergraven gronden, nieuw
gegraven afwateringsgrachten of taluds. Gezien de vlakke topografie, de aard van de
omgeving (stedelijk) en gezien deze effectgroep bovendien sterk gerelateerd is aan
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uitvoeringstechnische aspecten, wordt deze effectgroep niet meegenomen op dit
planniveau.

11.3.1.5 Bodemzetting
Bodemzetting kan optreden door een belasting of ontwatering van een slappe (=
samendrukbare) (diepere) grondlaag. Of bodemzetting al dan niet optreedt, hangt
weliswaar af van de gevoeligheid van de ondergrond hiervoor, maar wordt desondanks
hoofdzakelijk bepaald door uitvoeringstechnische aspecten. Daarom wordt deze
effectgroep evenmin meegenomen op dit planniveau.

11.3.1.6 Bodem- en grondwaterkwaliteit
Een wijziging in de bodemkwaliteit kan optreden tgv afstromend wegwater, bemaling
grondverzet en calamiteiten.

§ Vervuild afstromend wegwater kan de oppervlaktewaterkwaliteit en indirect de
bodem- en grondwaterkwaliteit negatief beïnvloeden. Dit indirecte effect wordt
kwalitatief en algemeen besproken binnen de discipline grondwater.

§ De impact van bemaling kan irreversibele effecten met zich meebrengen door de
verspreiding van aanwezige bodemverontreinigingen. Bijgevolg wordt de impact van
eventuele bemalingen op de bodem- en grondwaterkwaliteit wel besproken in het
plan-MER.

§ Grondverzet en calamiteiten zijn sterk gerelateerd aan uitvoeringstechnische
aspecten. Indien daarenboven de vigerende wetgeving inzake grondverzet en bij
calamiteiten correct wordt nageleefd, wordt het risico op verspreiding van
verontreiniging t.g.v. grondverzet en calamiteiten tot een minimum beperkt.
Wijziging van de bodemwaterkwaliteit ten gevolg van grondverzet en calamiteiten
wordt dan ook niet verder besproken in het plan-MER.

11.3.1.7 Wijziging grondwaterkwetsbaarheid
De grondwaterkwetsbaarheid is afhankelijk van de omvang en de aard van de
watervoerende laag, de deklaag, de eventuele verontreiniging en de grondwatertoestand
in natuurlijke en kunstmatige omstandigheden. Ingrepen waarbij grote vergravingen of
grondwaterwinningen worden voorzien, kunnen een wijziging in de
grondwaterkwetsbaarheid tot gevolg hebben. De geplande ingrepen hebben geen tot een
verwaarloosbare invloed op de grondwaterkwetsbaarheid en worden niet verder
besproken.

In de richtlijnen werden aanvullend de volgende aandachtspunten aangehaald :

§ aandacht hebben voor aanwezigheid van verzilt grondwater en de mogelijke
consequenties bij eventuele bemalingen;

§ aanwezige verontreinigingen in het gebied beschrijven, zodat verspreiding ervan door
bemaling of grondverzet kan vermeden worden.

Beide aspecten worden meegenomen waar de effectgroep bemaling besproken wordt.

De discipline bodem zal enkel een bespreking van de referentiesituatie bevatten, waarvan
elementen mogelijks belangrijk zijn als input naar andere disciplines. Specifiek voor de
discipline bodem zijn er geen relevante effectgroepen. Voor de effectgroep
bodemkwaliteit is er deels een overlap met de discipline grondwater. Het aspect
bodemkwaliteit zal zodoende geïntegreerd daarmee beschouwd worden.
Vanuit de discipline bodem en grondwater worden geen beoordelingskaders naar voor
geschoven. De bespreking gebeurt voornamelijk op kwalitatieve wijze waarbij t.a.v. het
projectniveau (i.f.v. de aanlegfase) aanbevelingen en/of randvoorwaarden zullen
geformuleerd worden.



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 250

11.3.2 Bespreking en beoordeling van effectgroepen oppervlaktewater

11.3.2.1 Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit
Een wijziging in het aandeel verharding resulteert in een gewijzigde afvoer van
hemelwater, waardoor ook het piekdebiet in de ontvangende waterlopen verandert. Het
plangebied is momenteel nagenoeg volledig verhard. Het plan beoogt een grotere
onverharde oppervlakte en daarmee samenhangend meer ruimte voor water. T.a.v. deze
effectgroep zullen in het MER voornamelijk randvoorwaarden, aanbevelingen en
suggesties gedaan worden. Het algemene principe ‘vasthouden, bergen en vertraagd
afvoeren’ zal hierbij naar voor geschoven worden.

Specifiek voor de zone van de Groene spoorwegcorridor wordt nagegaan of deze zone kan
ingezet worden in functie van de waterhuishouding van de omliggende, sterk verharde
terreinen.

Voor het aspect wijziging van overstromingsgevoeligheid wordt een beoordelingskader
opgesteld rekening houdend met de overstromingsgevoeligheid van afwaartse gebieden
langs de ontvangende waterlopen.

Overstromings-
gevoeligheid

Aandachtspunten beoordeling

N
ie

t

In principe geen bijzondere aandachtspunten
Maatregelen op niveau van volledig gebied
wenselijk bij realisatie van grote gebieden

0 tot -

M
og

el
ijk

Stroomafwaarts Vertraagde afvoer vormt aandachtspunt - tot --
Ter hoogte van
deelgebied
(verlies potentiële
berging)

Voorzien van voldoende bergingscapaciteit vormt
aandachtspunt

-/-- tot --

Stroomopwaarts  Voorzien van een voldoende vlotte afwatering en
voldoende bergingscapaciteit vormt aandachtspunt

- tot -/--

Ef
fe

ct
ie

f

Stroomafwaarts Maatregelen tav vertraagde afvoer noodzakelijk -/-- tot --/---
Ter hoogte van
deelgebied

Reeds verhard
Oorzaak knelpunt op te lossen vooraleer realisatie
nieuwe functie

-- tot ---

Te verharden
Verlies aan komberging moet gecompenseerd
worden

-- tot ---

Stroomopwaarts
(verlies
komberging)

Maatregelen nodig tav vlotte afwatering en
voldoende bergingscapaciteit -/-- tot --

Indien het plan er net voor zorgt dat bovenstaande effecten tegengegaan worden, kan
een overeenkomstige positieve beoordelingsgraad gegeven worden.

11.3.2.2 Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit
De oppervlaktewaterkwaliteit kan wijzigen ten gevolge van instroming van vervuild run-
off water en calamiteiten. Rekening houdend met de vigerende wetgeving wordt de
impact op de oppervlaktewaterkwaliteit tot een minimum beperkt. Bovendien zijn hier in
het plangebied zelf geen waterlopen gelegen.
Bijgevolg wordt de effectgroep wijziging oppervlaktewaterkwaliteit beperkt tot een
kwalitatieve  bespreking  waarin  vooral  zal  gefocust  worden  op  aanbevelingen  voor  de
concretisering van het plan.
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11.3.2.3 Wijziging structuurkwaliteit oppervlaktewater
Gezien er in het plangebied geen waterlopen gelegen zijn, is het aspect structuurkwaliteit
hier niet aan de orde.

11.3.3 Indeling effectbespreking en -beoordeling

Het plan bevat twee componenten: het ruimtelijk programma en de ruimtelijke structuur.

De relevantie van de discipline bodem en grondwater kan als volgt worden samengevat:

§ Ruimtelijk programma: rekening houdend met de huidige situatie op terrein
(verhardings- en verstoringsgraad), de reeds aanwezige functies in het gebied en de
aard van het bijkomende programma wordt verwacht dat deze component weinig
invloed zal hebben op het bodem- en grondwatersysteem.
Wel wordt m.b.t. het ruimtelijk programma en de toekomstige bestemming
aangegeven welke de implicaties kunnen zijn van bestemmingswijzigingen voor wat
de bodemkwaliteit en bodemsanering betreft.

§ Ruimtelijke structuur: binnen deze component zal de discipline voornamelijk focussen
op  de  mate  waarin  de  ruimtelijke  structuur  kan  ingezet  worden  om  de
infiltratiemogelijkheden te bevorderen.

De relevantie van de discipline oppervlaktewater kan als volgt worden samengevat:

§ Ruimtelijk programma: rekening houdend met de huidige hoge graad van verharding
in het gebied en de aard van het bijkomende programma wordt verwacht dat deze
component weinig invloed zal hebben op het oppervlaktewatersysteem.

§ Ruimtelijke structuur: binnen deze component zal de discipline voornamelijk focussen
op de mate waarin de ruimtelijke structuur kan ingezet worden om de kwaliteit van
het afwateringssysteem te bevorderen.

De hierna volgende tabel geeft aan welke effectgroepen relevant zijn in elk onderdeel van
de effectbespreking.
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Effectgroep Effecten ruimtelijk programma Effecten ruimtelijke structuur
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Legende

W1 : Basisprogramma

1a : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua functies?

1b : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua locatie?

1c : In welke mate is er functionele verbreding en/of verdichting mogelijk?

1d : In welke mate is het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?

W2 : Externe ontsluiting :

· Via ventwegen naar de Noorderlaan

· Via Groenendaallaan, Michiganstraat (enkel naar Noorderlaan) of via de Korte Wielenstraat.

· NIET via de Vosseschijnstraat

2a : Wat is de noodzaak of wenselijkheid om bestaande verbindingenstraat naar de Vosseschijnstraat

te behouden, optimaliseren of uit te breiden?

2b  :  Op  welke  manier  kan  de  interne  ontsluiting  van  het  plangebied  georganiseerd  worden  in

aansluiting op de werkhypothese 2a?

W3 : Ononderbroken groene spoorwegcorridor

3a : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een ecologische verbindingsfunctie vervullen?

3b : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen binnen de

waterhuishouding?

3c : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen als zone om hittestress in de

omgeving tegen te gaan?

3d : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een langzaamverkeersfunctie vervullen?

W4 : Een dwarsverbinding op mesoniveau ter hoogte van de Michiganstraat, en meerdere oost-west

verbindingen op microniveau elders in het gebied (structurerend en verbindend; aansluitend op

groene corridor en haar verschillende functies).

4a : Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een impact op de effectiviteit?

4b : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of dimensionering van de verbindingen kunnen gedaan

worden i.f.v. de effectiviteit?

relevante effectgroep :

KN: kwantitatief

KW: kwalitatief
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11.4 Effectbespreking ruimtelijk programma

11.4.1 Werkhypothese basisprogramma

Wanneer bodemverontreiniging wordt vastgesteld, dan moet in regel worden overgegaan
tot sanering. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen historische
bodemverontreiniging (ontstaan vóór 29/10/1995) en nieuwe bodemverontreiniging
(ontstaan na 29/10/1995).
In geval van historische bodemverontreiniging, moet sanering worden doorgevoerd
indien er ernstige aanwijzingen zijn dat de bodemverontreiniging een ernstige bedreiging
vormt. Dit moet blijken uit een beschrijvend bodemonderzoek. In het geval van nieuwe
verontreiniging moet worden overgegaan tot sanering indien de bodemsaneringsnormen
zijn overschreden. Deze normen beantwoorden aan een niveau van bodemverontreiniging
die bij overschrijding ernstige nadelige gevolgen kunnen teweegbrengen voor de mens of
het milieu, gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult. De
normen zijn dus afhankelijk van de bestemming volgens de geldende plannen van aanleg.
Men onderscheidt hierbij 5 bestemmingstypes (I tot V):

§ Bestemmingstype I: oa. bos- en natuurgebieden, groengebieden, beschermde
duingebieden…;

§ Bestemmingstype II: oa. agrarisch gebied, woongebied met landelijk karakter of met
gering dichtheid, kleintuingebied…;

§ Bestemmingstype III: oa. woongebieden, scholen en kinderspeelterreinen, gemengd
woon- en industriegebied, gemengd woon- en parkgebied, bedrijfsgebied met stedelijk
karakter, zone van handelsvestigingen...;

§ Bestemmingstype IV: parkgebied, recreatiegebied, sportterreinen …;

§ Bestemmingstype V: industriegebieden, gebieden voor K.M.O.’s, gemengd
gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied andere dan scholen en
kinderspeelterreinen, gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van
grootwinkelbedrijven, luchtvaartterreinen…

De saneringsnormen verstrengen gaande van bestemmingstype V naar I.
Het plangebied betreft momenteel bestemmingstype V.
De geplande bestemming zal zich eerder situeren in bestemmingstype III.

Bij een bestemmingswijziging van een gebied, kan de wijziging van het bestemmingstype
en/of het nieuwe bodemgebruik een wijziging van de risico’s uitgaande van aanwezige
bodem-  en  of  grondwaterverontreinigingen  en  dus  ook  van  de  geldende
bodemsaneringsnormen met zich meebrengen. Aldus kan na de bestemmingswijziging
het resultaat van een eerder gevoerde risicoanalyse achterhaald zijn en een sanering
nodig zijn waar dit momenteel niet het geval is.  Ook kan het in principe mogelijk zijn dat
een reeds uitgevoerde sanering in het licht van de nieuwe bestemming of een nieuw
bodemgebruik niet meer voldoet, en dat in functie van een grondoverdracht onder de
nieuwe bestemming een bijkomende sanering vereist is.

We merken hierbij op dat een bestemmingswijziging op zich geen directe aanleiding geeft
tot bodemonderzoeken of tot een bodemsanering. De noodzaak tot een nieuw oriënterend
bodemonderzoek en een eventueel daaruit voortvloeiende sanering dringt zich enkel op
bij de overdracht van gronden, waarbij telkens de geldende bestemming en het
bodemgebruik  (al  dan  niet  verhard)  in  rekening  moet  gebracht  worden.  Na  een
bestemmingswijziging waardoor strengere bodemsaneringsnormen van toepassing zijn,
zijn eerdere oriënterende bodemonderzoeken niet meer geldig, en zal bij grondoverdracht
steeds een nieuw oriënterend bodemonderzoek nodig zijn.
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Om ervoor te zorgen dat de realisatie van het plan niet tot verhoogde gezondheids- of
verspreidingsrisico’s zou leiden, wordt – gezien het veelvuldig voorkomen van
verontreinigingen in het plangebied – vanuit dit MER als maatregel voorgesteld om voor
elk project met ingreep in de bodem14 binnen het plangebied een nieuwe risico-evaluatie
door te voeren. Wanneer hierbij een grondoverdracht in het spel is, dan wordt hier via de
regelgeving automatisch aan voldaan via een nieuw verplicht oriënterend
bodemonderzoek.

11.4.2 Onderzoeksvraag ‘inwisselbaarheid van het programma’

M.b.t. de functionele inwisselbaarheid van het programma verwijzen we naar de relatie
bestemmingstype-geldende bodemsaneringsnormen (zie § 11.4.1).

11.4.3 Onderzoeksvraag ‘inwisselbaarheid qua locatie’

Ter hoogte van beide projectlocaties zijn verontreinigingen aanwezig in de bodem en zijn
verschillende OBO’s en een BBO uitgevoerd. Voor beide locaties blijkt uit de gevoerde
bodemonderzoeken dat er geen ernstige verontreiniging uitgaat van de aanwezige
verontreinigingen. Daarbij dient wel gesteld dat de risico-evaluatie hierbij werd
uitgevoerd t.a.v. het geldende bestemmingstype V en het geldende bodemgebruik.

Op basis hiervan bestaat geen voorkeur voor een van de projectlocaties.

11.4.4 Onderzoeksvraag ‘mogelijkheid tot functionele verbreding en/of
verdichting’

M.b.t. een mogelijke functionele verbreding verwijzen we naar de relatie
bestemmingstype-geldende bodemsaneringsnormen (zie § 11.4.1).

11.4.5 Onderzoeksvraag ‘In welke mate is het plangebied ten zuiden van de
Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?’

M.b.t. het creëren van de mogelijkheid om een woonfunctie toe te laten in het
plangebied, verwijzen we naar de relatie bestemmingstype-geldende
bodemsaneringsnormen (zie § 11.4.1).
Het toelaten van een woonfunctie betekent minstens een verschuiving naar
bestemmingstype III.

11.5 Effectbespreking ruimtelijke structuur

11.5.1 Onderzoeksvraag : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een
functie vervullen binnen de waterhuishouding?

Uit de bespreking van de referentiesituatie blijkt dat de zone beoogd voor de Groene
corridor qua hoogteligging niet ideaal gelegen is om een prioritaire functie te vervullen
in de waterhuishouding voor het hele plangebied. Het terrein watert immers overwegend
af in oostelijke en deels in zuidelijke richting. Het afwentelen van de vraag naar buffering
of infiltratie voor het volledige plangebied naar de zone van de Groene corridor is daarom
geen goede optie. Niettemin kan de zone van de Groene corridor deels een (belangrijke)
waterbergende functie op zich nemen, in eerste instantie door deze zone zelf maximaal

14 Onder ingreep in de bodem verstaat men het verwijderen of toevoegen van materie
(ook het verwijderen van verhardingen), het verhogen of verlagen van de grondwatertafel
en samendrukken van materialen waaruit de ondergrond bestaat.
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onverhard/doorlaatbaar te laten (en geen water naar elders af te voeren), in 2e instantie
door hemelwater van aanpalende terreinen of aanpalende gebouwen op te vangen en te
laten infiltreren.

Het nastreven van infiltratie verspreid over het plangebied, incl. in de zone van de Groene
corridor, is vermoedelijk efficiënter dan voor wateropvang maximaal of enkel in te zetten
op deze strook aan de westelijke zijde van het plangebied. Onder § 11.5.2 wordt meer
concreet aangegeven op welke manier dit principe van infiltratie binnen in het plangebied
zelf invulling kan krijgen.

In een rapport van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen uit 2013 (zie § 11.2.3.3) werd
aangegeven dat infiltratie in het plangebied weinig meerwaarde heeft voor waterberging
of om verzilting tegen te gaan. Niettemin lijkt infiltratie waar mogelijk in het plangebied
zinvol en zelfs belangrijk om een overbelasting van het gemengde stelsel waarop het
plangebied is aangesloten, en als gevolg daarvan wateroverlast, maximaal te vermijden.
Bovendien zorgt verdunning van de vuilvracht die via de DWA-leiding wordt afgevoerd,
mogelijks voor een verminderde zuiveringsefficiëntie op het afwaartse
waterzuiveringsstation. Een alternatieve oplossing hiervoor is mogelijks ook de
afkoppeling van het afstromend hemelwater van plangebied van die DWA-leiding en bv.
aansluiting op de dokken, maar dit alternatief overstijgt de reikwijdte van dit plan.
Het mogelijk maken van infiltratie in zones die momenteel verhard en/of ondoorlaatbaar
zijn, kan er echter wel voor zorgen dat het verspreidingsrisico van aanwezige
verontreinigingen verhoogt. De bestaande beoordelingen van het verspreidingsrisico zijn
immers mogelijks gebaseerd op het verhard en/of ondoorlaatbaar karakter van de bodem.
Op  dit  moment  kan  dit  risico  voor  het  plangebied  niet  uitgesloten  worden.  Naar  het
projectniveau kan gesteld, dat voor elke vergunningsvraag bij de evaluatie/motivering
van de mogelijkheden voor infiltratie cf. de watertoets, de impact op aanwezige
verontreinigingen mee in rekening moeten worden gebracht. Verspreiding van
verontreinigingen moet alleszins te allen tijde vermeden worden, hetzij door het
wegnemen  van  de  verontreiniging  (sanering),  hetzij  door  te  vermijden  dat  de
verontreiniging zich kan verspreiden.

11.5.2 Onderzoeksvraag : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of
dimensionering van de dwarse verbindingen kunnen gedaan worden i.f.v.
de effectiviteit?

Vanuit de principes van integraal waterbeheer dient na hergebruik (van hemelwater van
dakoppervlakken) maximaal infiltratie van hemelwater nagestreefd te worden, waar dit
kan.  Dit  is  in  het  plangebied  zeker  belangrijk,  daar  het  plangebied  voor  wat  het  af  te
voeren hemelwater betreft, aangekoppeld is op een DWA-leiding. Voor de
infiltratiemogelijkheden dient niet enkel gekeken te worden naar de ruimte van de Groene
corridor. Maximaal infiltreren geldt voor het volledige plangebied. Op basis van de aard
van de bodem en de opgemeten grondwaterstanden in de omgeving van het plangebied
kan gesteld dat infiltratie in het plangebied effectief mogelijk is.
Zoals onder § 11.5.1 evenwel aangehaald kan de mogelijke aanwezigheid van bodem- en
/of grondwaterverontreiniging met een potentieel verspreidingsrisico plaatselijk een
tegenindicatie zijn voor infiltratie. Op dit moment kan niet uitgesloten worden dat zich in
het plangebied bodem- en /of grondwaterverontreinigingen met een potentieel
verspreidingsrisico bevinden.
Naar het projectniveau kan gesteld, dat voor elke vergunningsvraag bij de
evaluatie/motivering van de mogelijkheden voor infiltratie cf. de watertoets, de impact
op aanwezige verontreinigingen mee in rekening moeten worden gebracht. Verspreiding
van verontreinigingen moet alleszins te allen tijde vermeden worden, hetzij door het
wegnemen  van  de  verontreiniging  (sanering),  hetzij  door  te  vermijden  dat  de
verontreiniging zich kan verspreiden.
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Hieronder gaan we kort in op de mogelijkheden tot infiltratie, zo dit vanuit het oogpunt
van bodem- en grondwaterkwaliteit haalbaar blijkt.

Mogelijkheden tot infiltratie kunnen aanvullend op de Groene corridor geboden worden
ter hoogte van de dwarse verbindingen, maar ook elders in het gebied moet maximaal
ingezet worden op infiltratie. Dit kan enerzijds door waar mogelijk onverharde zones te
voorzien waarnaar verharde zones, straten of pleinen kunnen afwateren of door met
doorlatende verhardingen te werken. Een andere, aanvullende mogelijkheid (bv. bij
ruimtegebrek) is om ter hoogte van verhardingen te werken met ondergrondse
infiltratiekoffers of geperforeerde leidingen of rioleringen. Het principe hierbij is dat
afstromend hemelwater niet rechtstreeks en zo snel mogelijk naar de DWA-leiding wordt
afgevoerd, maar in eerste instantie nog de gelegenheid krijgt om te infiltreren vooraleer
het alsnog op de DWA-leiding aangetakt wordt (bv.  via overloop).  Dit  principe kan ook
onder gebouwen waar geen ondergrondse verdiepingen voorzien worden. Het plan dient
deze wijze van infiltratie niet op te leggen (zeker gezien het mogelijke conflict met bodem-
en grondwaterverontreinigingen), maar zorgt er het best voor dat alle mogelijke
oplossingen hiertoe mogelijk blijven.
Een duurzame benadering van het plan veronderstelt dat het aspect water en de
haalbaarheid van infiltratiemogelijkheden integraal deel uitmaken van het ontwerp. Waar
infiltratie mogelijk en aanvaardbaar is, kunnen bronmaatregelen een belangrijke bijdrage
leveren in het tegengaan van verdroging en wateroverlast, aspecten die door de
verwachte klimaatopwarming zich in de toekomst nog sterker zullen stellen.  Naast
voordelen die direct gelinkt zijn aan het oppervlaktewater- of grondwater kan de
integratie van water in het ontwerp tevens voor een meerwaarde zorgen wat de
omgevingskwaliteit betreft. Zo kan het duurzaam omgaan met hemelwater eerder een
opportuniteit zijn dan wel een probleem dat dient opgelost te worden.
Naar dimensionering van de infiltratie en/of buffervoorzieningen wordt voorgesteld om
hiervoor minstens aan de geldende regelgeving voor buffer- en infiltratievoorzieningen te
voldoen,  dit  uiteraard  zowel  in  de  zone  van  de  Groene  corridor  als  elders  in  het
plangebied..

11.5.3 Effectbespreking algemene aspecten ruimtelijke structuur

11.5.3.1 Wijziging grondwaterkwantiteit
Inschatting van de worst case invloedstraal bij bemaling
De hoogste grondwaterstand ter hoogte van het plangebied volgens de gegevens van het
grondwatermeetnet van de stad bedroeg 4,22 mTAW, hetzij 2 m onder maaiveldniveau.
Kelderverdiepingen of ondergrondse verdiepingen bv. in functie van een ondergrondse
parkeergarage, kunnen zodoende bemaling noodzaken tijdens de aanlegfase. Afhankelijk
van de vereiste verlaging van het grondwater (functie van het gewenste aantal
ondergrondse verdiepingen) zal de invloedstraal al dan niet ver buiten de bouwput reiken.
Uitgaande van de aanname dat ingrepen (fundering, ondergrondse verdiepingen,
bronbemaling) kunnen tot op een diepte van ca. -10 m-mv, kan een worst case
invloedstraal voor bemaling ingeschat worden a.h.v. de analytische formule van Sichardt:

= 3000 ∗ ℎ ∗ √
waarbij:

R = de invloedstraal van de bemaling (m)
h  =  de  beoogde  grondwaterstandsverlaging  (m)  –  i.c.  8,5  m  indien

grondwaterstand op -2 m-mv beschouwd wordt en bemaling tot 0,5 m onder
de bodemingreep van -10 m-mv.

k = doorlaatbaarheidscoëfficiënt van de bodem (m/s)
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Veronderstellen we voor zand een doorlaatbaarheid van 1-5m per dag, zijnde 1,2 à 5,8 *
10-5 m/s, dan wordt de worst case invloedstraal buiten de bouwput als volgt begroot:

= 3000 ∗ 8,5 ∗ 0,000058	m/s = 	194	

Impact op de grondwatertafel door wijziging oppervlakte aan verhardingen
Het gebied kent momenteel een hoge graad aan verharding. Het plan beoogt in te zetten
op meer ruimte voor water en streeft een hogere benutting van de
infiltratiemogelijkheden na. De algemene tendens van verdroging wordt hiermee tegen
gegaan. Daarnaast werd hoger ook reeds aangegeven dat het plangebied gedraineerd
werd door het Albertkanaal, het Albertdok en zijdokken. Een eventuele stijging van het
grondwaterpeil zou hierdoor deels teniet gedaan worden. Algemeen kan gesteld dat er
niet verwacht wordt dat een toename van de infiltratiemogelijkheden in een sterke
toename van het grondwaterpeil zal resulteren. Dit wordt ook bevestigd door de studie
van het havenbedrijf van 2013.

Beïnvloeding van de grondwaterstroming

Een eventuele beïnvloeding van grondwaterstromingen door ondergrondse constructies
kan plaatselijk tot verdroging of vernatting leiden. Dit doet zich voor wanneer
ondergrondse constructies reiken tot ondoordringbare lagen. De Boomse klei zit ter
hoogte van het plangebied alleszins op een te grote diepte (33 m onder maaiveld). Onder
de opgehoogde zanden komt evenwel een laag Quartaire polderklei voor die enkele
meters dik kan zijn, maar waarvan de dikte varieert. Aldus kan niet uitgesloten worden
dat de oppervlakkige grondwaterstroming kan gehinderd worden door grote
ondergrondse constructies. Desgevallend dienen deze ondergrondse constructies van een
drainagekoffer voorzien te worden om opstuwing van grondwater door obstructie van de
grondwaterstroming tegen te gaan. De noodzaak hiertoe kan op projectniveau onderzocht
worden. Het plan mag deze maatregel niet hypothekeren.

11.5.3.2 Wijziging bodem – en grondwaterkwaliteit
Afstromend wegwater

Vervuild afstromend wegwater kan potentieel de oppervlaktewaterkwaliteit en de bodem-
en grondwaterkwaliteit negatief beïnvloeden.

De wegenis binnen het plangebied zal voornamelijk gebruikt worden door
bestemmingsverkeer, waarbij de rijsnelheid eerder beperkt zal zijn. Rekening houdend
met de functie van de wegenis binnen het plangebied worden geen problemen verwacht
voor wat de kwaliteit van het afstromend wegwater betreft.

Hoger werd reeds aangehaald dat maximaal infiltratie dient nagestreefd te worden. Dit
geldt ook voor de wegenis binnen het plangebied, gezien ook deze aangesloten is op de
DWA-leiding in de Noorderlaan. Het plan houdt alvast het best de mogelijkheid open om
het water afkomstig van de wegenis te laten infiltreren. Onder normale omstandigheden
worden er vanuit dit aspect geen problemen verwacht voor wat de kwaliteit van de bodem
of het grondwater betreft.

Wijziging grondwaterkwaliteit via bemaling
Bemaling  kan  op  2  manieren  aanleiding  geven  tot  problemen  m.b.t.  de
grondwaterkwaliteit: enerzijds door de verspreiding van verontreinigingen die binnen de
te bemalen grondwaterlagen of binnen de invloedstraal van de bemaling gelegen zijn (via
oppomping of aanzuiging); anderzijds door het oppompen of het opstijgen van verzilt
grondwater.

Verspreiding van verontreinigingen
Bemalingswater kan verontreinigd zijn wanneer een bodem- of
grondwaterverontreiniging voorkomt ter hoogte van de bouwput in de grondwaterlagen
die bemaald worden. Indien dit het geval is dan zal het opgepompte water verontreinigd
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zijn en dient er een zuivering van dit water te gebeuren vóór lozing (maatregel op
projectniveau). Hiertoe dient dan een bodemsaneringsdeskundige bij het project
betrokken te worden. Afhankelijk van het type vervuiling zal de wijze van zuivering
bepaald worden nodig om voldoende reiniging te verkrijgen zodat er voldaan wordt aan
de lozingsnormen. Indien voldoende zuivering niet mogelijk is, zal bemalingswater niet
geloosd maar afgevoerd dienen te worden.

Aanwezige verontreinigingen kunnen bij bemaling ook verspreid worden indien de
invloedstraal van de bemaling tot aan deze verontreiniging reikt. Verspreiding van
verontreinigingen moet te allen tijde vermeden worden.
Een worst case invloedstraal werd hoger ingeschat. In functie van een concreet project
dat invulling geeft aan het plan kan uiteraard in latere fase een meer accurate inschatting
van de mogelijke invloedstraal gemaakt worden.

Voor nagenoeg het volledige plangebied werden reeds bodemdossiers (hetzij
oriënterende en/of beschrijvende bodemonderzoeken, dan wel bodemsaneringsprojecten
of eindevaluaties) opgemaakt (zie § 11.2.2.4). Voor heel wat zones werden (O)BBO’s
opgesteld. Voornamelijk voor het zuidelijk deel van het plangebied, i.c. ten zuiden van en
omgeving Groenendaallaan, werden reeds bodemsaneringsplannen opgemaakt en/of
uitgevoerd. Dit betekent evenwel niet dat er geen restverontreinigingen aanwezig kunnen
zijn. Bovendien werden aanwezige verontreinigingen in OBO’s en BBO’s beoordeeld ten
opzichte van de normen horend bij het geldend bestemmingstype en rekening houdend
met het eventuele verharde en /of ondoorlaatbare karakter van de bodem.
Voor elk project binnen het plangebied waarvoor bemaling vereist is, dient daarom op
projectniveau, voorafgaand aan de projectuitvoering, nagegaan te worden of er zich een
verontreinigingspluim van een gekende verontreiniging binnen de mogelijke
invloedstraal van de bemaling bevindt. Zo dit het geval is, dan is een aangepaste
werkwijze (maatregel op projectniveau) nodig om een verspreiding van de verontreiniging
tegen te gaan. Hiervoor bestaan er verschillende mogelijkheden:

§ Retourbemaling
Hierbij wordt het opgepompte water, zo dit niet verontreinigd is, terug in de bodem
gebracht tussen de filter en de verontreinigingspluim, waardoor de invloedstraal
verkleint en de verontreiniging onaangeroerd blijft. Er dient wel nagegaan/berekend
te  worden  of  deze  optie  haalbaar  is.  Bij  goed  doorlatende  gronden  is  het  immers
mogelijk dat het grondwater niet voldoende kan verlaagd worden als de afstand
tussen de onttrekkingsput en de retourbemaling te klein is.

§ Werken in gesloten bouwput
Hierbij worden er rond de bouwput waterdichte schermen aangebracht tot in een
ondoordringbare laag, waardoor de impact van de bemaling qua droogzuiging beperkt
blijft tot de zone binnen de waterdichte schermen. Verontreinigingen buiten de
waterdichte schermen kunnen zo niet aangezogen worden.

§ Duurtijd van de bemaling verkorten en daardoor invloedstraal verkleinen
De  invloedstraal  van  een  bemaling  kan  beperkt  worden  door  de  duurtijd  van  de
bemaling te verkleinen. Dit kan bv. door de werken die gepaard gaan met bemaling in
verschillende deelfasen met beperkte duur op te delen, waarbij het grondwater tussen
de fasen door de tijd krijgt om zich te herstellen. Op deze manier kan ervoor gezorgd
worden dat de evenwichtssituatie met maximale invloedstraal niet bereikt wordt, en
de  invloedstraal  dus  kleiner  blijft,  waardoor  een  overlap  met  een
verontreinigingspluim mogelijks vermeden wordt. De bruikbaarheid van deze
maatregel en de maximale bemalingsduur dienen berekend te worden op basis van de
gegevens verkregen uit het projectgebonden grondmechanisch onderzoek, peilbuizen
en infiltratiekarakteristieken. Deze maatregel kan ook toegepast worden in
combinatie met de volgende maatregel.

§ Tegenbemaling in de verontreinigingspluim
Een mogelijke maatregel om verspreiding in de richting van de bouwput tegen te gaan
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is om een tegenbemaling uit te voeren in de bemalingspluim. Hierdoor kan de
verplaatsing van de verontreiniging tegengegaan worden. Een combinatie van deze
maatregelen met de vorige is eveneens mogelijk.

Op projectniveau dient de te volgen werkwijze uitgezet te worden op basis van meer
concrete info m.b.t. de aanwezige verontreinigingen.

Oppompen of opstijgen van verzilt grondwater
Een afzonderlijk aspect m.b.t de grondwaterkwaliteit is de situering van het projectgebied
in een zone met verzilt grondwater. Op welke diepte het grensvlak van zoet en zout water
zich bevindt, is niet gekend.
Indien verzilt grondwater opgepompt wordt, kan dit niet zonder meer in het
oppervlaktewaterstelsel geloosd of terug oppervlakkig in de bodem gebracht, daar een
verzilting van het oppervlaktewater en oppervlakkig zoet grondwater moet vermeden
worden. Anderzijds kan bij bemaling in het bovenliggende zoete grondwater, het zout
water  ook  opstuwen  (zilte  kwel),  wat  desgevallend  van  invloed  kan  zijn  op
grondwaterafhankelijke receptoren (vegetatie, drinkwaterwinningen (mens)).
Deze beide aspecten worden hieronder besproken.

Wat het opstuwen van het grensvlak zoet/zout water betreft, kan gesteld dat dit zich
desgevallend enkel zal voordoen binnen de reikwijdte van de invloedstraal van bemaling.
Gezien zich binnen die zone geen grondwaterafhankelijke receptoren bevinden (natuur-
of land/tuinbouwfunctie), kan geconcludeerd worden dat een eventuele opbolling van
het grensvlak binnen die zone geen negatieve impact zal hebben naar receptoren.
Niettemin kan gesteld dat dit opstijgen van het grensvlak op zich niet wenselijk is en best
vermeden wordt.

Afhankelijk van de diepte van een eventuele bemaling (aantal ondergrondse
verdiepingen) en van de diepte van het grensvlak zoet-zout water, kan zout of verzilt water
lateraal dan wel verticaal aangezogen worden. Indien het grensvlak zoet/zout water zich
hoger dan de nodige bemalingsdiepte bevindt, kan zout/verzilt water via laterale
aanzuiging opgepompt worden. Anderzijds kan er ook zout/verzilt water opgepompt
worden via verticale aanzuiging indien het grensvlak zich ondiep onder de bemalingsfilter
bevindt.
Om te vermijden dat het oppervlakkige zoete grondwater gecontamineerd wordt door
eventueel opgepompt zout water, moet bij de projectuitvoering (dus op projectniveau)
een doordachte werkwijze op maat bepaald worden, die zowel betrekking heeft op het
verzamelen van noodzakelijke informatie, de wijze van oppompping als de wijze van
afvoer:

§ Voor aanvang van de bemalingswerkzaamheden dient de zoet-zoutwatergrens in kaart
gebracht te worden. Dit kan aan de hand van grondwateranalyses of een geofysische
onderzoek (vb. EM39-meting in peilbuis die voldoende diep is)

§ Indien er ter hoogte van de voor de concrete uitgraving berekende invloedstraal geen
zout water in de ondergrond blijkt te zitten, dan stelt zich op dit vlak (qua verzilting)
geen probleem.

§ Indien het grensvlak zoet-zout water dermate diep zit dat berekeningen aantonen dat
de kans op het oppompen van zout water gering is, dan dienen geen speciale
maatregelen getroffen te worden.

§ Indien het grensvlak zich ondiep onder de bemalingsfilter bevindt zodat het oppompen
van zout water niet uitgesloten kan worden, dan zijn de volgende mogelijkheden
voorhanden om negatieve effecten uit te sluiten:

- Bemalen onder de zoet-zoutwatergrens. Het opgepompte water dient dan op de
volgende wijze afgevoerd te worden:



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 260

- Ofwel via retourbemaling onder de zoet-zoutwatergrens, zodat het
bovenliggende zoete water niet gecontamineerd wordt;

- Ofwel via lozing op de dokken of via de RWA-leiding op de Schijnkoker. Afwaarts
(meer zuidelijk) wordt het water uit de oude Schijnkoker immers naar het
Albertkanaal verpompt. Daar het Albertkanaal hier in verbinding staat met de
dokken van de Schelde heeft het water van het Albertkanaal hier immers een
brak karakter. Deze optie van het Albertkanaal geldt enkel indien kan
aangetoond worden dat het afgevoerde bemalingswater wat de elektrische
conductiviteit en het chloridegehalte betreft, geen sterk verhoogde waarden
heeft ten opzichte van het ontvangende water van het Albertkanaal of indien de
te lozen bemalingsdebieten beperkt zijn.

- Ofwel via evenwaardige alternatieve oplossingen waarmee verzilting van zoet
water vermeden wordt.

- Indien  het  opgepompte  water  ook  vervuild  is,  dan  moet  uiteraard  eerst  de
nodige zuivering voorzien worden en dan overgegaan worden op de werkwijze
uit voorgaande punten.

- Bemalen boven de zoet-zoutwatergrens met monitoring van het bemalingswater.

- Indien het bemalingswater geen verhoogde waarden heeft voor de parameters
elektrische conductiviteit en chloridegehalte, dan stelt zich op het vlak van
verzilting geen probleem wat de afvoer betreft.

- Indien het bemalingswater wel verhoogde waarden heeft voor de parameters
elektrische conductiviteit en chloridegehalte, dan dient het doordacht
afgevoerd, i.c. zoals hoger gesteld via lozing op de dokken of via de RWA-leiding
naar de oude Schijnkoker rechtstreeks op de Schijnkoker (en het Albertkanaal.
Net zoals hierboven aangehaald, geldt deze optie enkel indien kan aangetoond
worden dat het afgevoerde bemalingswater wat de elektrische conductiviteit en
het chloridegehalte betreft, geen sterk verhoogde waarden heeft dan het
ontvangende water van het Albertkanaal of indien de te lozen
bemalingsdebieten beperkt zijn.

- Ofwel via evenwaardige alternatieve oplossingen waarmee verzilting van zoet
water vermeden wordt.

- Indien het opgepompte water ook vervuild is, dan moet ook in deze situatie
uiteraard eerst de nodige zuivering voorzien worden en dan overgegaan worden
op de werkwijze uit voorgaande punten.

11.5.3.3 Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit
Een wijziging in het aandeel verharding resulteert in een gewijzigde afvoer van
hemelwater, waardoor in principe ook het piekdebiet in de ontvangende waterlopen
verandert. Het plangebied is momenteel nagenoeg volledig verhard. Het plangebied is
aangesloten op de DWA-leiding in de Noorderlaan.
Het plan beoogt een grotere onverharde oppervlakte en daarmee samenhangend meer
ruimte voor water. Dit houdt in dat minder hemelwater via de DWA-leiding afgevoerd
wordt naar het RWZI Antwerpen-Noord. Een aftopping van de piekdebieten verkleint de
kans op het optreden van wateroverlast langsheen het traject van de DWA-leiding.
Het plan is zodoende cf. het beoordelingskader waarin aangegeven wordt dat er op
plaatsen waar er afwaarts effectieve overstromingsrisico’s voorkomen, maatregelen
moeten genomen worden om voor een vertraagde afvoer te zorgen. Meer infiltratie en
een kleinere belasting van het afvoerstelsel komt hieraan tegemoet. Het effect van het
plan op dit vlak wordt positief (++) beoordeeld.
Oplossingsmogelijkheden voor infiltratie werden hoger reeds aangehaald.
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11.5.3.4 Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit
Het afvalwater uit het plangebied is nagenoeg volledige aangesloten op het de DWA-
leiding in de Noorderlaan. Een klein deel van het plangebied in het zuidwesten, loost nog
in het Straatsburgdok. Het plangebied is voor wat de verharde zones betreft momenteel
aangesloten op dezelfde DWA-leiding in de Noorderlaan.  Meer infiltratie en daardoor
minder hemelwater in de DWA-leiding, komt de efficiëntie van het zuiveringsstation ten
goede en zorgt er voor dat overstorten minder in werking treden.

Normaliter heeft het plan zodoende eerder een beperkt positieve impact op de
oppervlaktewaterkwaliteit. Aanvullend wordt aanbevolen om de beperkte lozing op het
Straatsburgdok eveneens aan te sluiten op de DWA-leiding, voor wat het afvalwater
betreft.

De oppervlaktewaterkwaliteit kan ook potentieel wijzigen ten gevolge van instroming van
vervuild run-off water en calamiteiten. Rekening houdend met de vigerende wetgeving
wordt de impact op de oppervlaktewaterkwaliteit evenwel tot een minimum beperkt.

Bij de realisatie van projectonderdelen van het plan (projectniveau) vormt de lozing van
bemalingswater mogelijk een risico, gezien de verontreinigingen in het plangebied en
omgeving (zie hoger). Dit aspect werd hoger reeds beschouwd (zie § 11.5.3.2).
Maatregelen die daar vernoemd om de oppomping van verontreinigd grondwater te
vermijden of om de verdere verspreiding ervan naar het grondwater tegen te gaan zijn
ook van toepassing voor het tegengaan van verspreiding naar het oppervlaktewater.

11.6 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Vanuit de milieubeoordeling van het plan worden geen aanzienlijk negatieve of negatieve
milieueffecten verwacht. Er worden op planniveau dan ook geen dwingende milderende
maatregelen opgelegd.

Wel kan gesteld worden dat bij de beoogde maximalisatie van infiltratie rekening moet
gehouden worden met de risico’s naar verspreiding van aanwezige bodem- en
grondwaterverontreinigingen in het gebied. Dit heeft voornamelijk implicaties naar het
projectniveau. Voor elke vergunningsvraag moet bij de evaluatie/motivering van de
mogelijkheden voor infiltratie cf. de watertoets, de impact op aanwezige
verontreinigingen mee in rekening gebracht worden. Verspreiding van verontreinigingen
moet alleszins te allen tijde vermeden worden, hetzij door het wegnemen van de
verontreiniging (sanering), hetzij door te vermijden dat de verontreiniging zich kan
verspreiden.

Op projectniveau zijn in het geval van bemaling verder passende maatregelen vereist :

§ om verspreiding van aanwezige bodem en/of grondwaterverontreinigingen en
daarmee (verdere) aantasting van grond- of oppervlaktewater tegen te gaan.

§ om verdere verzilting van zoet water tegen te gaan

Daarnaast dient op projectniveau nagegaan of maatregelen als drainagekoffers rond
ondergrondse constructies of verdiepingen nodig zijn om een obstructie van de
grondwaterstroming tegen te gaan.

De volgende aanbevelingen worden geformuleerd:

§ Het  plan  biedt  bij  voorkeur  ruimte  om  voor  verharde  oppervlakken  als  wegen  ook
infiltratie toe te staan; er worden bij voorkeur geen mogelijke infiltratieoplossingen
gehypothekeerd
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§ aspect water en infiltratiemogelijkheden integraal deel laten uitmaken van het
ontwerp

§ de beperkte restlozing van afvalwater op het Straatsburgdok aan koppelen op de DWA-
leiding.

Tabel 11-5 : Algemeen geldende maatregelen vanuit de disciplines bodem en water

Algemeen geldende maatregelen

 Implementatieniveau
Effect Score Milderende maatregel Score

pl
an

pr
oj

ec
t

an
de

re

verhoogde
gezondheids- of
verspreidingsrisi
co’s bij
implementatie
van het plan

(--/---)  Voor  elk  project  met  ingreep  in
de bodem binnen het plangebied
een nieuwe risico-evaluatie
doorvoeren

0   X

Verspreiding
bodem- en
grondwater-
verontreiniging
door infiltratie

(---) Voor elke vergunningsvraag
moet bij de evaluatie /
motivering van de
mogelijkheden voor infiltratie cf.
de watertoets, de impact op
aanwezige verontreinigingen
mee in rekening gebracht
worden. Verspreiding van
verontreinigingen moet
vermeden worden.

0   X

Aantasting
oppervlaktewate
r en grondwater
door
verspreiding van
bodem- en
grondwatervero
ntreinigingen

(--/---) Passende maatregelen om
verspreiding verontreiniging
tegen te gaan (zie § 11.5.3.2
voor mogelijke maatregelen)

0   X

Verzilting (--/---) Passende maatregelen om
verzilting tegen te gaan (zie
stappenplan en bijhorende
maatregelen in § 11.5.3.2)

0   X

11.7 Synthese

In functie van de discipline bodem en water is het concrete programma van het plan
minder relevant.
Wel dient in rekening gebracht te worden dat risico-evaluaties van
bodemverontreinigingen gelinkt zijn aan de geldende bestemmingstypen en daarmee
samenhangende bodemsaneringsnormen. Een bestemmingswijziging op zich geeft geen
aanleiding geeft tot bodemonderzoeken of tot een bodemsanering. Dit geldt enkel bij de
overdracht van gronden. Niettemin kan een bestemmingswijziging en ermee
samenhangende wijziging in bodemgebruik er toe leiden dat de verspreidings- en
humaan-toxicologische risico’s en ook de bodemsaneringsnormen voor een gebied
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wijzigen. Om ervoor te zorgen dat de realisatie van het plan niet tot verhoogde
gezondheids- of verspreidingsrisico’s zou leiden, wordt – gezien het veelvuldig voorkomen
van verontreinigingen in het plangebied – vanuit dit MER als maatregel voorgesteld om
voor elk project met ingreep in de bodem binnen het plangebied een nieuwe risico-
evaluatie door te voeren. Wanneer hierbij een grondoverdracht in het spel is, dan wordt
hier via de regelgeving automatisch aan voldaan via een nieuw verplicht oriënterend
bodemonderzoek.

Met betrekking tot de ruimtelijke structuur diende uitdrukkelijk nagegaan in welke mate
de zone van de groene corridor en aanvullend de dwarse structuren konden ingezet
worden in functie van de waterhuishouding.
Uit  het MER blijkt  dat de zone beoogd voor de Groene corridor qua hoogteligging niet
ideaal gelegen is om een prioritaire functie te vervullen in de waterhuishouding voor het
hele plangebied. Het afwentelen van de vraag naar buffering of infiltratie voor het
volledige plangebied naar de zone van de Groene corridor is  m.a.w. geen goede optie.
Niettemin kan de zone van de Groene corridor deels een (belangrijke) waterbergende
functie op zich nemen. Het nastreven van infiltratie verspreid over het plangebied, incl.
de zone van de Groene corridor, is vermoedelijk efficiënter dan voor wateropvang
maximaal in te zetten op deze strook aan de westelijke zijde van het plangebied.  Hiervoor
komen dus zeker ook de zones van de dwarse verbindingen in aanmerking maar ook elders
in  het  gebied  moet  maximaal  ingezet  worden  op  infiltratie,  zo  de  aard  van  aanwezige
verontreinigingen dit toelaat. Voor elke vergunningsvraag moet bij de
evaluatie/motivering van de mogelijkheden voor infiltratie cf. de watertoets, de impact
op aanwezige verontreinigingen mee in rekening gebracht worden. Verspreiding van
verontreinigingen moet alleszins te allen tijde vermeden worden, hetzij door het
wegnemen  van  de  verontreiniging  (sanering),  hetzij  door  te  vermijden  dat  de
verontreiniging zich kan verspreiden.
De aard van de bodem in het plangebied leent zich alleszins voor infiltratie. Infiltratie kan
door maximaal in te zetten op een onverharde bodem waar dit kan. Daarnaast kunnen
ook infiltratiemogelijkheden voorzien worden onder verharde oppervlakken. Het plan
moet er op toezien dat oplossingsmogelijkheden hiertoe maximaal mogelijk blijven. Een
verhoogde infiltratie zal het waterafvoersysteem minder belasten, waardoor afwaarts het
risico op wateroverlastproblemen afneemt en waardoor afvalwater minder verdund wordt
en een beter zuiveringsrendement kan verkregen worden in de afwaartse RWZI.
Een duurzame benadering van het plan veronderstelt dat het aspect water en
infiltratiemogelijkheden integraal deel uitmaken van het ontwerp/de projecten die in
latere fase invulling zullen geven aan het plan. Naast voordelen die direct gelinkt zijn aan
het oppervlaktewater- of grondwater kan de integratie van water in het ontwerp tevens
voor een meerwaarde zorgen wat de omgevingskwaliteit betreft.

Belangrijke aandachtspunten voor de verdere invulling van het plangebied op
projectniveau is de talrijke aanwezigheid van percelen met verontreinigingen in bodem
en/of grondwater, de aanwezigheid van verzilt grondwater op ongekende diepte, en de
mogelijke effecten die hiermee samenhangen indien er voor de realisatie van het plan
dient bemaald te worden. Indien er voor de realisatie van het plan dient bemaald te
worden, dient eerst de nodige info verzameld te worden en vervolgens passend
opgetreden om verspreiding van de verontreinigingen en verzilting tegen te gaan. In het
MER werden hiertoe voor het projectniveau verschillende mogelijke oplossingen en
werkwijzen opgelijst
Op projectniveau dient bij de keuze voor ondergrondse constructies en verdiepingen ook
nagegaan te worden of maatregelen (bv. drainagekoffers) nodig zijn om een belemmering
van de oppervlakkige grondwaterstromingen tegen te gaan.

Enkel voor de effectgroep ‘effecten op de waterkwantiteit’ werd een beoordelingskader
opgesteld. In onderstaande tabel wordt daarom enkel die effectgroep vermeld.
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VOOR milderende maatregelen NA milderende maatregelen

Effectgroep Ruimtelijk

programma

Ruimtelijke

structuur

Ruimtelijk

programma

Ruimtelijke

structuur

Wijziging waterkwantiteit ++ ++

11.8 Beschrijving en beoordeling effecten t.o.v. het ontwikkelingsscenario

Voor deze disciplines zijn de beschouwde ontwikkelingsscenario’s niet relevant.

11.9 Leemten in de kennis

De diepte van het grensvlak zoet-zoutwater is niet gekend. Daarnaast is geweten dat er op
heel wat percelen binnen het plangebied verontreinigingen voorkomen; de concrete
verontreinigingssituatie, de concrete verontreinigingspluimen en de
verspreidingsgevoeligheid zijn evenwel niet gekend.  Op dit planniveau is dit ook niet
noodzakelijk. In het MER is aangegeven hoe met deze onzekerheden op uitvoeringsniveau
moet omgegaan worden om negatieve effecten ten gevolge van de verontreinigingen of
aanwezigheid van verzilt water tegen te gaan.

11.10 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

-
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12 DISCIPLINE BIODIVERSITEIT

12.1 Afbakening van het studiegebied

Om het plangebied in een ruimere context te situeren, wordt het plangebied op macro-
en mesoniveau gesitueerd binnen structuren van de ‘zachte ruggengraat’ zoals
aangegeven in het strategische Ruimtelijk structuurplan van de stad Antwerpen. Concreet
bevindt het plangebied zich tussen de verbinding Scheldepark-Schijnvallei (over het
droogdokkenpark en het Albertkanaal) en het Noorderpark. Tevens wordt het plangebied
gesitueerd ten opzichte van het Groenplan van de stad Antwerpen.

Op microniveau wordt gekeken naar het plangebied zelf.

12.2 Beschrijving van de huidige referentiesituatie

12.2.1 Macro en mesoniveau

Voor een beschrijving van het plangebied binnen de natuurlijke structuur van Antwerpen
wordt integraal verwezen naar § 5.2, waar de biotische kenmerken en natuurlijke
structuur van het studiegebied op macro- en mesoniveau beschreven zijn.

12.2.2 Microniveau

Het plangebied zelf is voor ongeveer 90% verhard en biologisch van zeer beperkte waarde.
In beperkte mate komen bomenrijen, struikbeddingen of grasperken voor. Volgens de
Biologische Waarderingskaart (BWK) herbergt het plangebied zelf geen biologisch
waardevolle of zeer waardevolle ecotopen. Het plangebied omvat volgens de BWK-
codering hoofdzakelijk biologisch minder waardevol (verhard) industrieterrein (ui). Langs
de Noorderlaan geeft de BWK de aanwezigheid van waardevolle elementen aan. Het gaat
hier om de bomenrijen van paardenkastanjes op de middenberm van de weg, die recent
in het kader van de heraanleg van de Noorderlaan evenwel zijn gerooid. In het kader van
Brabo 2 worden langs en tussen de rijbanen van de Noorderlaan wel opnieuw laanbomen
voorzien. De spoorwegbermen langs de westzijde van het plangebied zijn momenteel nog
hoofdzakelijk onverhard, ecologisch waardevolle vegetaties ontbreken echter.

Het plangebied is deels in overlap gelegen met het Antwerpse zeehavengebied waarvoor
een afzonderlijk soortenbeschermingsprogramma (SBP) werd opgesteld om natuurdoelen
voor het hele havengebied te realiseren. In functie van dit SBP worden enkele
‘paraplusoorten’ gemonitord. Deze soorten vertegenwoordigen een specifiek
(ontwikkelingsstadium van een) habitat, waarbij er telkens van wordt uitgegaan dat de
maatregelen die voor de paraplusoorten worden genomen ook ten goede komen aan de
‘meeliftende soorten’.
Uit het monitoringsrapport van 201515 blijkt dat er binnen of in de buurt van het
plangebied geen vindplaatsen zijn van soorten die onder het SBP vallen. In de ruimere
omgeving (oosterweeleilandje, oosterweelsteenweg) bevinden zich kolonies van
huiszwaluw en gierzwaluw. De doelstellingen voor deze soorten uit het SBP worden
gehaald, de populaties zijn stabiel.

15 Monitoringsrapport Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven, 2015, Haven
van Antwerpen, maatschappij linkerscheldeoever en natuurpunt
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12.3 Methodologie effectbespreking en –beoordeling

In de discipline biodiversiteit wordt in principe een onderscheid gemaakt tussen de
volgende effectgroepen:

§ ecotoop- en habitatverlies en -creatie,

§ versnippering en barrièrewerking/ontsnippering,

§ verstoring,

§ verontreiniging.

12.3.1 Ecotoop- en habitatverlies en –creatie

Op  basis  van  de  BWK  en  de  orthofoto  kan  nu  reeds  gesteld  dat  het  effect  van
ecotoopverlies beperkt zal zijn. Het plangebied is immers grotendeels verhard. Deze
effectgroep wordt bijgevolg louter kwalitatief besproken.
Verder worden in het kader van deze effectgroep aanbevelingen naar voor geschoven
t.a.v. ecologische meerwaarden voor de ruimtelijke structuur. Speciale aandacht gaat
hierbij uiteraard naar de beoogde groene corridor, maar ook naar de dwarsverbindingen.

12.3.2 Versnippering en barrièrewerking/ontsnippering

Versnippering omvat effecten van verlies van leefgebied, een kleinere oppervlakte aan
resterende fragmenten, toegenomen isolatie en toegenomen randeffecten. Hierdoor
wijzigt de habitatkwaliteit van de overgebleven fragmenten. Waar actuele corridors en
stapstenen, zoals waterlopen en hun oevers, doorsneden worden, kunnen barrières
ontstaan. Harde, moeilijk oversteekbare barrières leiden tot een verlies van samenhang
van het leefgebied waardoor populaties geïsoleerd raken en het areaal van hun leefgebied
afneemt. Verlichting en lawaai versterken de barrièrewerking (zie verder). Versnipperde
gebieden kennen een lagere buffercapaciteit en verhoogde randeffecten. De kleinere
populatiegrootte die hiervan het gevolg is, kan de overleving van de populatie op langere
termijn negatief beïnvloeden.

Ontsnippering zorgt er daarentegen voor dat een ecologische verbinding gecreëerd of
versterkt wordt.

Specifiek voor dit plan wordt nagegaan of en in welke mate de geplande groene corridor
een ecologische verbindingsfunctie kan vervullen (zoals dat vooropgesteld wordt), hetzij
als ecologische corridor, hetzij als stapsteen, en wat hiertoe de randvoorwaarden zijn voor
wat de inrichting en de afmetingen ervan betreft. Voor de beoordeling wordt volgend
significantiekader gehanteerd:

Effectbespreking Significantie
De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor
belangrijke soorten, samenhang wordt op grote schaal aanzienlijk verstoord,
permanente barrière of randeffecten; grote impact op waardevolle
soorten/ecotopen

---

De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden; harde
barrière, samenhang wordt lokaal aanzienlijk verstoord, permanente barrière
of randeffecten; impact op waardevolle soorten/ecotopen

--

De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op
migratie, zachte barrière of barrièrewerking reeds aanwezig, tijdelijke barrière
of negatieve randeffecten

-

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang 0
Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen ten
aanzien van migratieknelpunten en/of randeffecten

+
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Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; samenhang wordt lokaal
aanzienlijk verbeterd, lokaal ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden,
negatieve randeffecten worden in belangrijke mate gemilderd

++

De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden,
migratiebarrières worden opgeheven, samenhang wordt op grote schaal
aanzienlijk verbeterd, negatieve randeffecten worden opgeheven

+++

12.3.3 Verstoring

Verstoring ontstaat ten gevolge van geluid, licht en de aanwezigheid en beweging van
voertuigen of mensen.
Op basis van de BWK en de orthofoto kan nu reeds gesteld dat het effect van verstoring in
en om het plangebied eerder beperkt zal zijn t.a.v. de natuurwaarden in de
referentiesituatie. Deze effectgroep wordt bijgevolg louter kwalitatief besproken.

Vanuit het MER zullen voornamelijk aanbevelingen naar voor geschoven worden t.a.v. de
inrichting van het gebied. Eventuele te vermijden verstorende elementen t.a.v. een
ecologische verbindingsfunctie worden meegenomen bij de bespreking van het aspect
‘Versnippering en barrièrewerking/ontsnippering’.

12.3.4 Verontreiniging

Informatie met betrekking tot verontreinigingen wordt in principe aangeleverd door oa.
de disciplines lucht, bodem, grondwater en oppervlaktewater. Zoals reeds aangehaald in
deze disciplines kan verontreiniging sterk beperkt worden indien de vigerende wetgeving
correct wordt nageleefd. In deze disciplines wordt enkel eventuele (verspreiding van)
verontreiniging door bemaling relevant beschouwd op planniveau. Gezien het ontbreken
van belangrijke natuurwaarden in de omgeving van het plangebied, volstaat de
bespreking van de directe effecten voor die effectgroep. Deze effectengroep zal, voor wat
de aspecten gebonden aan voormelde abiotische disciplines, dan ook niet verder worden
besproken onder discipline biodiversiteit.
Andere aspecten gerelateerd aan verontreinigingen, zoals bv. aspecten van het beheer en
onderhoud van de spoorwegbermen door Infrabel, zullen geïntegreerd met de hiervoor
opgesomde effectgroepen besproken worden.

12.3.5 Indeling effectbespreking en -beoordeling

Het plan bevat twee componenten: het ruimtelijk programma en de ruimtelijke structuur.
De relevantie van de discipline biodiversiteit kan als volgt worden samengevat:

§ Ruimtelijk programma: het programma grijpt voornamelijk in op de verkeersgeneratie
en verwacht wordt dat de impact van de bijkomende verkeersgeneratie op het
geluidsklimaat en de luchtkwaliteit ter hoogte van de ecologisch waardevolle
gebieden in de omgeving beperkt blijft. Dit wordt in dit plan-MER afgetoetst op basis
van de resultaten van de disciplines geluid en lucht. Het programma wordt verder niet
relevant geacht in het licht van de discipline biodiversiteit.

§ Ruimtelijke structuur: binnen deze component zal de discipline voornamelijk focussen
op de ecologische verbindingsfunctie die voor de groene corridor beoogd wordt en de
mate waarin de ruimtelijke structuur van het gebied dit kan ondersteunen.

Onderstaande tabel geeft aan welke effectgroepen relevant zijn in elk onderdeel van de
effectbespreking.
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Effectgroep Effecten ruimtelijk
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Effecten ruimtelijke structuur
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w1 1a 1b  1c 1
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w2 2a 2b w3 3a 3b 3c 3d w4 4a 4b

Ecotoop- en

habitatverlies

en –creatie

/ / / / / KW KW / KW KW / / KW KW / KW

Versnippering

en

barrièrewerki

ng/ontsnippe

ring

/ / / / / KW KW / KW KW / / KW KW / KW

Verstoring / / / / / KW KW / KW KW /  / KW KW / KW

Legende

W1 : Basisprogramma

1a : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua functies?

1b : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua locatie?

1c : In welke mate is er functionele verbreding en/of verdichting mogelijk?

1d : In welke mate is het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?

W2 : Externe ontsluiting :

· Via ventwegen naar de Noorderlaan

· Via Groenendaallaan, Michiganstraat (enkel naar Noorderlaan) of via de Korte Wielenstraat.

· NIET via de Vosseschijnstraat

2a : Wat is de noodzaak of wenselijkheid om bestaande verbindingenstraat naar de Vosseschijnstraat

te behouden, optimaliseren of uit te breiden?

2b  :  Op  welke  manier  kan  de  interne  ontsluiting  van  het  plangebied  georganiseerd  worden  in

aansluiting op de werkhypothese 2a?

W3 : Ononderbroken groene spoorwegcorridor

3a : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een ecologische verbindingsfunctie vervullen?

3b : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen binnen de

waterhuishouding?

3c : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen als zone om hittestress in de

omgeving tegen te gaan?

3d : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een langzaamverkeersfunctie vervullen?

W4 : Een dwarsverbinding op mesoniveau ter hoogte van de Michiganstraat, en meerdere oost-west

verbindingen op microniveau elders in het gebied (structurerend en verbindend; aansluitend op

groene corridor en haar verschillende functies).

4a : Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een impact op de effectiviteit?

4b : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of dimensionering van de verbindingen kunnen gedaan

worden i.f.v. de effectiviteit?

relevante effectgroep :

KN: kwantitatief

KW: kwalitatief
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12.4 Effectbespreking ruimtelijke structuur

12.4.1 Werkhypothese externe ontsluiting

De werkhypothese voor de externe ontsluiting voorziet dat de functies in het plangebied
enkel via de Noorderlaan worden ontsloten, niet via de Vosseschijnstraat. Deze
werkhypothese gaat samen met de werkhypothese van de ononderbroken groene
corridor.
Voor de eigenlijke effectbespreking en potentiebespreking van een ononderbroken groene
corridor verwijzen we naar § 12.4.3.
Onder deze paragraaf wordt kort opgelijst wat het opheffen van de ontsluiting naar de
Vosseschijnstraat betekent i.f.v. de biodiversiteit en concreet de groene corridor.

Door het opheffen van de ontsluiting naar de Vosseschijnstraat komt beperkt ruimte vrij
ten opzichte van de referentiesituatie, waarin er drie ontsluitingen langs de
Vosseschijnstraat bestaan.
Daarnaast wordt de voor de corridor beoogde ruimte niet meer doorsneden voor
autoverkeer.
Daar er onder deze werkhypothese geen bijkomend of zelf minder verkeer langs de
Vosseschijnstraat het plangebied binnenkomt of verlaat, wordt het geluidsklimaat hier
mogelijks ook minder verstoord.

12.4.2 Onderzoeksvraag ‘noodzaak/wenselijkheid inschakeling Vosseschijnstraat’

Onder deze paragraaf wordt kort opgelijst wat het behoud en/of verdere uitbouw van de
ontsluiting naar de Vosseschijnstraat betekent i.f.v. de biodiversiteit en concreet de
groene corridor.
Het (verder) inschakelen van de Vosseschijnstraat voor de externe ontsluiting van de
contactzone Noorderlaan verkleint de ruimte die beschikbaar is om de westzijde van het
plangebied om te vormen tot ononderbroken groene corridor. Qua oppervlakte-inname is
de impact van de bestaande of mogelijke toekomstige ontsluitingen beperkt, gezien de
ruimte voor de groene corridor zich voornamelijk in de breedte beperkt. De (bijkomende)
ontsluitingen vormen echter wel potentieel bijkomende barrières doorheen de corridor,
en kunnen zo zorgen voor een eerder versnipperd karakter van de groenstructuur.
Bijkomende ontsluitingen doorheen de groenstructuur zorgen ook voor bijkomende
verstoring.

Vanuit de discipline biodiversiteit gaat de voorkeur aldus uit naar een corridor die niet
door dwarse autoverbindingen wordt onderbroken. Het is gezien de beoogde doelsoorten
(zie § 12.4.3 en § 12.4.4) evenwel niet zo dat de verbindingsfunctie gehypothekeerd wordt
door het doorsnijden van de corridor.

Voor de verdere bespreking en interpretatie hiervan verwijzen we naar § 12.4.3 en
§ 12.4.4.

12.4.3 Werkhypothese groene spoorwegcorridor

De werkhypothese voor een groene spoorwegcorridor bestaat erin om een maximaal
ononderbroken en onverharde  groene strook te creëren parallel aan de Vosseschijnstraat.
Deze strook bestaat in de referentiesituatie hoofdzakelijk uit deels in onbruik geraakte
spoorwegen, grasperken en verhard bedrijventerrein. Momenteel is er beperkt ruimte om
delen van deze strook groen te ontwikkelen; het tankstation en delen van de
spoorinfrastructuur blijven in de afzienbare toekomst immers hun functie behouden (zie
§ 5.4).
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Voorliggende werkhypothese creëert de mogelijkheid om een smalle strook aan de
westzijde van het plangebied te ontwikkelen tot ecologisch waardevol ecotoop/habitat.
Op basis van de abiotische omstandigheden en de omgeving wordt hier het best ingezet
op het creëren van een habitat in functie van insecten. Hiertoe kan een bloemenrijke
ruigte met struiken zoals meidoorn worden ontwikkeld. Dit kan in een interessant habitat
resulteren voor vlindersoorten (blauwtjes, kleine vuurvlinder) en andere insecten zoals
solitaire bijen, die het doorgaans moeilijk hebben in een stedelijke omgeving. Hiertoe
kunnen bijvoorbeeld droge, schraal begroeide zandige ophogingen worden voorzien
waarin solitaire bijen kunnen nestelen.

12.4.4 Onderzoeksvraag : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een
ecologische verbindingsfunctie vervullen?

De werkhypothese voor een groene spoorwegcorridor bestaat erin een maximaal
ononderbroken en onverharde groene strook te creëren parallel aan de Vosseschijnstraat.
Bedoeling van het plan is om deze zone in te zetten om de stedelijke groenstructuur te
versterken, m.b. om een ecologische verbinding te vormen tussen de groene gebieden
rond de Ekerse putten in het noorden en de verbinding Schelde-droogdokken-
Albertkanaal-Schijnvallei en ook het eilandje in het zuiden.
Dit MER moet nagaan of deze strook effectief een dergelijke functie kan opnemen.

Een verbindingsfunctie voor zoogdieren of andere ‘grote’ soorten die zich over het land
verplaatsen, is niet aan de orde gezien de geïsoleerde ligging van het plangebied ten
opzichte van de gebieden waarmee het verbinding moet maken en de ertussen liggende
harde barrières (drukke verkeerswegen) én gezien de configuratie van en medegebruik in
de beoogde zone van de groene corridor zelf. De zone van de groene corridor kan de
beoogde verbindingsfunctie wel opnemen voor insecten en spinnen. Hierbij is sprake van
een beperkt positief effect (+) voor deze effectgroep: de lokale verbondenheid wordt
versterkt, de groenstructuur kan dienst doen als stapsteen op bovenlokaal niveau.

Belangrijke randvoorwaarde voor het effectief functioneren als habitat en als stapsteen in
een ruimer ecologisch netwerk, is het ecologisch beheer van de spoorinfrastructuur die in
het plangebied in gebruik blijft. Indien in het beheer herbiciden worden gebruikt, bestaat
het risico op het creëren van een ecologische val in plaats van een ecologische verbinding.
Dit moet vermeden worden. De ecologische verbindingsfunctie van de zone van de groene
corridor is met andere woorden niet verenigbaar met het gebruik van pesticiden voor het
beheer van de spoorbermen.
In het geval de zone van de groene corridor een ecologische (verbindings)functie
toebedeeld krijgt in het plan, is het dus belangrijk dat de strook over de gehele lengte niet
bespoten wordt, maar jaarlijks of gefaseerd gemaaid wordt. Hiertoe dienen dan duidelijke
afspraken met de spoorwegbeheerder te worden gemaakt.

De ecologische functie van de groene corridor is maximaal als ze invulling krijgt als een
maximaal ononderbroken en onverharde groene strook. Met overwegend gevleugelde
fauna (insecten) als doelsoorten is het ononderbroken karakter van de groene corridor
evenwel geen harde randvoorwaarde. Zelfs indien de groene corridor plaatselijk
doorsneden wordt door ontsluitingswegen voor auto en/of vrachtverkeer kan de zone van
de groene corridor nog een verbindingsfunctie vervullen. Dit gezien de groenstructuur
voornamelijk van belang zal zijn voor vliegende insectensoorten.
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12.4.5 Onderzoeksvraag : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een
langzaamverkeersfunctie vervullen?

Vanuit de discipline biodiversiteit wordt de functie van de groene strook als ecologisch
waardevolle groene corridor in principe combineerbaar geacht met een rol als langzame
verkeersverbinding waar het een fietsverbinding betreft. De fietsverbinding kan doorheen
de  groene  structuur  lopen  in  doorlatende  materialen  en  is  bij  voorkeur  onverhard.  In
functie  van  het  maximaliseren  van  de  oppervlakte  voor  groen  in  de  strook,  wordt  de
noodzaak van een dergelijke fietsverbinding evenwel in vraag gesteld. Dit in hoofdzaak
vanwege de plaatselijk zeer beperkte breedte (ca. 35 m of minder) van de strook.  Relatief
gezien zal een dergelijke noordzuidgerichte doorsnijding van de corridor een grotere
impact hebben dan de eventuele dwarse doorsteken die het plangebied met de
Vosseschijnstraat verbinden.
Vanuit de discipline biodiversiteit wordt de groene corridor bij voorkeur dus niet
doorsneden door een noordzuidgerichte fietsverbinding. Er wordt opgemerkt dat langs de
Noorderlaan en ook langs de Vosseschijnstraat reeds een dergelijke noordzuidgerichte
fietsverbinding aanwezig is. Als aanbeveling wordt gesteld om aan de eventuele ruimte-
inname door een fietspad ín de smalle groene corridor tegemoet te komen door het
fietspad langs de Vosseschijnstraat zelf te supprimeren, waardoor die ruimte mee in de
groene corridor kan opgenomen worden.

12.4.6 Onderzoeksvraag : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of
dimensionering van de verbindingen kunnen gedaan worden i.f.v. de
effectiviteit?

De beoogde dwarsverbindingen kunnen eveneens voorzien worden van groen en zo
aansluiten bij de groene strook aan de westzijde van het plangebied. Waar voldoende
ruimte is, kunnen vrijliggende waterbergende voorzieningen (wadi’s, grasdallen,..) voor
bijkomende diversiteit aan ecotopen zorgen, loodrecht aansluitende op de groene
corridor. De ecologische doorwaadbaarheid van het plangebied voor bijvoorbeeld
insectenfauna kan hierdoor worden vergroot.

12.5 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Vanuit de milieubeoordeling worden geen aanzienlijk negatieve milieueffecten verwacht
ten gevolge van het plan. Er worden dan ook geen algemene milderende maatregelen
voorgesteld.  Wanneer in het plan effectief gekozen wordt om aan de westzijde een
groene spoorwegcorridor met ecologische verbindingsfunctie op te nemen, geldt de
volgende ‘voorwaardelijke’ milderende maatregel

1. verbod op pesticiden-/herbicidengebruik binnen de zone van de groene
spoorwegcorridor, incl. de spoorwegbundels.

Voor de realisatie van de groene corridor gelden aanvullend volgende aanbevelingen:

2. het inrichten van de groenstrook met hagen en houtkanten met éénstijlige
meidoorn

3. Het  voorzien  van  microreliëf  met  meer  open/grazig  zandig  substraat,  met
geschikte nestplaats voor bijvoorbeeld solitaire bijen

4. Aan de eventuele ruimte-inname door een fietspad ín de groene corridor kan
tegemoet gekomen worden door het bestaande fietspad langs de Vosseschijnstraat
te supprimeren, en die ruimte mee in de groene corridor op te nemen.
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Tabel 12-1 : Voorwaardelijke maatregelen (randvoorwaarden) vanuit de discipline biodiversiteit (gekoppeld aan

een specifieke doelstelling, i.c. realisatie groene spoorwegcorridor)

 Implementatie-
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0  X

12.6 Synthese

Vanuit de milieubeoordeling worden geen aanzienlijk negatieve milieueffecten verwacht
ten aanzien van de discipline biodiversiteit.
Wel wordt aangegeven dat indien binnen het plan effectief voor een Groene
spoorwegcorridor met een ecologische verbindingsfunctie wordt geopteerd, het
belangrijk is dat binnen de zone een verbod op pesticiden-/herbicidengebruik wordt
ingesteld, ook voor wat het onderhoud van de spoorbundels betreft. Zo niet wordt de
habitatwaarde van de zone ondermijnd en wordt een ecologische val gecreëerd in plaats
van een ecologische verbindingsfunctie. Deze voorwaardelijke maatregel kan als een
harde randvoorwaarde beschouwd worden voor het geval de groene spoorwegcorridor
effectief als planonderdeel opgenomen wordt.

Op basis van de abiotische omstandigheden en de omgevingskenmerken krijgt de zone
van de Groene spoorwegcorridor het best een invulling als habitat met verbindingsfunctie
voor insecten. Een verbindingsfunctie voor zoogdieren of andere ‘grote’ soorten die zich
over het land verplaatsen, is niet aan de orde gezien de geïsoleerde ligging van het
plangebied ten opzichte van de gebieden waarmee het verbinding moet maken, de
ertussen liggende harde barrières én gezien de configuratie van en medegebruik in de
beoogde zone zelf. Voor insecten kan de verbindingsfunctie van deze zone wel effectief
zijn.

Vanuit deze discipline gaat de voorkeur uit naar een corridor die niet door dwarse
autoverbindingen  wordt  onderbroken,  i.c.  door  de  ontsluiting  van  het  gebied  naar  de
Vosseschijnstraat. De ecologische functie van de groene corridor is immers maximaal als
ze invulling krijgt als een maximaal ononderbroken en onverharde groene strook. Het is
gezien de beoogde doelsoorten evenwel niet zo dat de verbindingsfunctie
gehypothekeerd wordt door het doorsnijden van de corridor.

Een noordzuidgericht fietspad doorheen de groene spoorwegcorridor hypothekeert de
ecologische verbindingsfunctie van deze zone niet. Wel is het zo dat een
noordzuidgerichte doorsnijding van de corridor relatief gezien een grotere impact zal
hebben dan de eventuele dwarse doorsteken die het plangebied met de Vosseschijnstraat
verbinden. Deze discipline ziet zodoende liever geen fietsverbinding in de zone van de
groene spoorwegcorridor. Zo hier toch een fietsverbinding voorzien wordt, die dan bij
voorkeur in waterdoorlatende materialen en onverhard voorzien wordt, wordt vanuit de
discipline biodiversiteit aanbevolen om te bekijken of het bestaande fietspad langs de
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Vosseschijnstraat kan gesupprimeerd worden, waardoor die ruimte mee in de groene
corridor kan opgenomen worden.
Enkel voor de effectgroep ‘versnippering en barrièrewerking’ werd een beoordelingskader
opgesteld. In onderstaande synthesetabel voor de discipline biodiversiteit wordt daarom
enkel die effectgroep vermeld.

VOOR milderende maatregelen NA milderende maatregelen

Ruimtelijk

programma

Ruimtelijke

structuur

Ruimtelijk

programma

Ruimtelijke

structuur

versnippering en barrièrewerking +/--- +

12.7 Leemten in de kennis

Er zijn geen leemten in de kennis die een goede effectbeoordeling van het plan in de weg
staan

12.8 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

-
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13 DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

13.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en
de effecten van die ingrepen zich manifesteren op het landschap als erfgoed, dynamisch
relatiestelsel en als zintuiglijk waarneembaar verschijnsel.

In het kader van de behandeling van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie wordt het studiegebied vooral bepaald door de reikwijdte van de visuele
invloedsfeer van het plangebied. Gezien de voornamelijk bebouwde omgeving zal deze
eerder beperkt zijn. Indien een landschap deel uit maakt van een grotere entiteit of de
contextwaarde van het landschap of het bouwkundig erfgoed wijzigt als gevolg van de
realisatie van het plangebied, dan maken de gehele landschappelijke entiteiten en/of de
gehele context deel uit van het studiegebied.

13.2 Beschrijving van de referentiesituatie

Voor een beschrijving van de huidige situatie m.b.t. de landschappelijke structuur wordt
verwezen naar § 5.3 met de omgevingskenmerken.
Deze beschrijving wordt hieronder kort aangevuld met een beschrijving van het
landschapsbeeld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de mate waarin dit
landschapsbeeld zal wijzigen door de ontwikkelingen die deel uitmaken van de
referentiesituatie in dit MER.

Informatiebronnen voor de beschrijving van de referentiesituatie zijn:

§ Geoloket onroerend erfgoed

§ Beschikbare studies en rapporten

§ Orthofoto en terreinbezoek

13.2.1 Beschrijving landschapsbeeld

Het plangebied is gelegen in een overgangsgebied tussen het stedelijk woonweefsel en
de haven. Het woonweefsel ten oosten omvat direct grenzend aan het plangebied de
woonwijk Luchtbal, met een hoofdzakelijk modernistisch plan en strakke wegenstructuur,
en daarachter het district Merksem met een organisch gegroeid dorpsweefsel en
bijhorende wegenis. De sociale woonwijk Luchtbal is gedeeltelijk aangelegd volgens
dambordpatroon met veel groenvoorziening. De woonwijk is vastgesteld als bouwkundig
geheel. Binnen dit geheel is de Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Boodschap en de hoger
vermelde school ook nog eens apart vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

Aan  de  westzijde  van  het  plangebied  ligt  de  oostelijke  uitloper  van  de  haven  rond  het
Albertdok, het Tweede en Derde Havendok. Het havengebied heeft een uitgesproken
industriële karakter, gekenmerkt door de aanwezigheid van grootschalige gebouwen,
loodsen en containers en veel verharde oppervlaktes.
Het Staatsburgdok in het zuiden van het plangebied wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van schepen (vrachtschepen, duwschepen maar ook pleziervaart).

Het plangebied zelf bestaat uit een gemengd gebied met handelsactiviteiten en
ambachtelijke bedrijven, kantoren ed. Het wordt ook gekenmerkt door de aanwezigheid
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van grootschalige bebouwing, verhardingen voor parking en opslagruimtes. Binnen dit
gebied is er weinig samenhang, zowel ruimtelijke, functioneel als naar vormgeving
(architectuur, gabariet, schaal, …) van de bebouwing.
Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich een spoorwegbundel. Grotendeels
parallel met deze spoorwegbundel loopt een hoogspanningslijn. Met uitzondering van
enkele groene bermen langs de spoorlijn is er een afwezigheid van groenelementen langs
de westelijke kant van het plangebied.
In het oosten wordt het plangebied begrensd door de Noorderlaan. Tot voor kort werd de
Noorderlaan gekenmerkt door statige laanbomen. Deze bomen zijn recent verdwenen om
de aanleg van de tramlijn en de herinrichting van de Noorderlaan mogelijk te maken. In
de plannen van Brabo 2 zijn evenwel opnieuw laanbomen voorzien langs en tussen de
rijbanen van de Noorderlaan.

De lage ruimtelijke samenhang, de aanwezigheid van veel verhardingen, maar ook
infrastructuur (wegenis, spoorlijn, hoogspanningslijn), de afwezigheid van
groenelementen, de lage architecturale kwaliteit, het industriële karakter in het westen
… zorgen voor een lage beeldwaarde van het plangebied.

13.3 Methodologie effectbespreking en –beoordeling

De effecten op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden beschreven en
beoordeeld volgens volgende effectengroepen:

§ Wijzigingen landschappelijke structuren en relaties

§ Wijziging erfgoedwaarde

§ Wijziging perceptieve kenmerken (en belevingswaarde)

De milieueffecten worden beoordeeld per effectgroep volgens onderstaande
significantiekaders. Of een effect al dan niet significant is, wordt nagegaan aan de hand
van diverse criteria. Deze criteria verschillen naargelang de effectgroep en worden hierna
beschreven. De volgorde van opsomming geeft geen indicatie van het belang van de
criteria. Voor elke effectgroep wordt steeds rekening gehouden met volgende algemene
criteria:

§ grootte van de impact van het effect (‘werkingsgebied’);

§ duur van het effect.

13.3.1 Wijziging landschappelijke structuren en relaties

Het effect op de landschappelijke structuren en relaties betreft de impact op de
samenhang/versnippering van waardevolle structuren en relaties. Hierbij gaat zowel
aandacht uit naar de horizontale relaties als de verticale relaties.
Door het inbrengen van nieuwe elementen en het verwijderen van bestaande, kan de
structuur van het landschap gewijzigd worden en de landschappelijke samenhang
verloren gaan. Gezien de stedelijke context worden effecten hier gering ingeschat. De
bespreking zal eerder beknopt gebeuren.
De ruimtelijke en functionele samenhang wordt besproken binnen de discipline mens
ruimtelijke aspecten.

De significantie van de effecten wordt o.a. bepaald door:

§ graad van verandering;

§ mate van samenhang;

§ mate van versnippering.
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Voor de beoordeling van de effectengroep landschappelijke structuur en relaties wordt
volgend significantiekader vooropgesteld:

Landschappelijke structuur en relaties Significantie

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties +++

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties of globaal herstel

of opwaardering minder waardevolle structuren of relaties

++

Lokaal herstel of opwaardering van landschapsstructuur en –relaties +

Geen impact op samenhang of verstoring van processen 0

Beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapsstructuur en –relaties of

beperkte verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties

-

Vrij beperkte verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties of een

sterke, globale verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties

--

Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties ---

13.3.2 Wijziging erfgoedwaarde

Binnen het plangebied zijn geen erfgoedelementen gesitueerd die opgenomen zijn in het
Geoportaal van Onroerend Erfgoed. Aanpalend aan het plangebied bevindt zich het
bouwkundig geheel van de sociale woonwijk van de Luchtbal.
Door het plan zal niet direct geraakt worden aan erfgoedwaarden. Gezien de huidige
functionele invulling van het plangebied kan gesteld dat door het plan evenmin
contextverlies wordt verwacht ten aanzien van erfgoedelementen buiten het plangebied.
Zodoende dient deze effectgroep in het MER niet behandeld te worden.

Gezien de huidige bebouwings- en verhardingsgraad in het plangebied, wordt ook de
deeldiscipline archeologie hier niet relevant geacht.

13.3.3 Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde

Wijziging van de perceptieve kwaliteiten en belevingswaarde van het landschap ontstaan
enerzijds door auditieve en visuele verstoring of vrijwaring en het minder of meer
toegankelijk worden van het landschap. Deze effecten kunnen een verandering van de
beleving van de omgeving veroorzaken. Daarnaast kunnen nieuwe beelddragers bijdragen
aan een opwaardering van het landschap, waar dit op vandaag verstoord is.

Effecten hangen onder meer af van schaalvergroting of –verkleining, toevoegen en
verwijderen van elementen, inpasbaarheid, de mate van openheid, zichtbaarheid van de
ingrepen, … De landschappelijke inpassing en inkleding van nieuwe infrastructuren of
gehelen zijn in dit opzicht van bijzonder belang (relatie met de context (samenhang),
variatie en contrast herkenbaarheid (oriëntatie, identiteit), gaafheid, zorg, netheid,
gebruiksmogelijkheden en algemene sfeer).

Perceptieve kenmerken en belevingswaarde Significantie

Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, waardevolle
positieve beelddragers

+++

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken ++

Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken +

Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op reeds sterk
aangetaste kenmerken

0

Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken -

Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken --
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Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken ---

13.3.4 Indeling effectbespreking en -beoordeling

Het plan bevat twee componenten: het ruimtelijk programma en de ruimtelijke structuur.
De relevantie van de discipline landschap , bouwkundig erfgoed en archeologie kan als
volgt worden samengevat:

§ Ruimtelijk programma: deze component is beperkt relevant voor de discipline
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. De bijkomende verkeersgeneratie en
de daaraan gekoppelde impact op geluid- en luchtkwaliteit kan een impact hebben op
de belevingswaarde van de omgeving. Dit aspect zal evenwel eerder onder de
discipline mens aan bod komen.

§ Ruimtelijke structuur: binnen deze component zal de discipline voornamelijk nagaan
hoe de ruimtelijke structuur kan worden ingezet om de relatie met de landschappelijke
structuur van de omgeving te vergroten en hoe de perceptieve kenmerken en
belevingswaarde positief kunnen worden beïnvloed.

De hierna volgende tabel geeft aan welke effectgroepen relevant zijn in elk onderdeel van
de effectbespreking.

Effectgroep Effecten ruimtelijk programma Effecten ruimtelijke structuur
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Legende

W1 : Basisprogramma

1a : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua functies?

1b : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua locatie?

1c : In welke mate is er functionele verbreding en/of verdichting mogelijk?

1d : In welke mate is het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?

W2 : Externe ontsluiting :

· Via ventwegen naar de Noorderlaan

· Via Groenendaallaan, Michiganstraat (enkel naar Noorderlaan) of via de Korte Wielenstraat.

· NIET via de Vosseschijnstraat

2a : Wat is de noodzaak of wenselijkheid om bestaande verbindingenstraat naar de Vosseschijnstraat

te behouden, optimaliseren of uit te breiden?

2b  :  Op  welke  manier  kan  de  interne  ontsluiting  van  het  plangebied  georganiseerd  worden  in

aansluiting op de werkhypothese 2a?

W3 : Ononderbroken groene spoorwegcorridor

relevante effectgroep :

KN: kwantitatief

KW: kwalitatief
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3a : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een ecologische verbindingsfunctie vervullen?

3b : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen binnen de

waterhuishouding?

3c : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen als zone om hittestress in de

omgeving tegen te gaan?

3d : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een langzaamverkeersfunctie vervullen?

W4 : Een dwarsverbinding op mesoniveau ter hoogte van de Michiganstraat, en meerdere oost-west

verbindingen op microniveau elders in het gebied (structurerend en verbindend; aansluitend op

groene corridor en haar verschillende functies).

4a : Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een impact op de effectiviteit?

4b : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of dimensionering van de verbindingen kunnen gedaan

worden i.f.v. de effectiviteit?
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13.4 Effectbespreking ruimtelijke structuur

13.4.1 Werkhypothese externe ontsluiting

De werkhypothese voor de externe ontsluiting voorziet dat de functies in het plangebied
enkel via de Noorderlaan worden ontsloten, niet via de Vosseschijnstraat. Deze
werkhypothese gaat samen met de werkhypothese van de ononderbroken groene
corridor. Voor een gebundelde effectbespreking wordt verwezen naar § 13.4.2.

13.4.2 Werkhypothese groene spoorwegcorridor

De werkhypothese voor een groene spoorwegcorridor bestaat erin om een maximaal
ononderbroken en onverharde groene strook te creëren parallel aan de Vosseschijnstraat.
Deze strook bestaat in de referentiesituatie hoofdzakelijk uit deels in onbruik geraakte,
deels nog gebruikte spoorbundels, grasperken en verhard bedrijventerrein.

Gezien de huidige lage belevingswaarde van het plangebied en voornamelijk van de
westelijke zone, rekening houdende met de achterliggende industriële activiteiten, kan
de inrichting van een groene corridor zorgen voor een opwaardering van de beeldwaarde
van deze zone.
Vanuit de discipline biodiversiteit wordt gesteld dat een corridorfunctie hier kan door in
deze zone in te zetten op het creëren van een habitat in functie van insecten, met
bloemenrijke ruigte met struiken zoals meidoorn. Dit betekent weinig hoog opgaande
groenelementen. Hierdoor zal de groene corridor geen echte visuele buffer vormen tussen
het plangebied en het industriële havengebied. Wel zorgt de groene corridor voor een
lokale opwaardering van de op vandaag weinig waardevolle en rommelige zone.
Het voorzien van een groene corridor kan lokaal  ook een meerwaarde creëren voor de
stedelijke groenstructuur, die op vandaag binnen het plangebied grotendeels ontbreekt.
Gecombineerd met groene doorsteken doorheen het plangebied kan er een verbinding
gelegd worden met de groenvoorzieningen in de woonwijk Luchtbal (zie § 13.4.3).

De  lokale  bijdrage  van  een  groene  corridor  aan  de  beeldwaarde  en  stedelijke
groenstructuur kan als beperkt positief (+) beoordeeld worden.

13.4.3 Effectbespreking werkhypothese dwarsverbindingen

Indien de voorziene dwarsverbindingen, zijnde deze thv de Michiganstraat op mesoniveau
en verschillende oost-west georiënteerde assen op microniveau, een zekere groene
invulling  krijgen,  kunnen  ze  het  positieve  effect  van  de  groene  corridor  versterken.  De
dwarsverbindingen kunnen zo een link maken tussen de groene corridor in het westen en
de groenvoorzieningen langs de Noorderlaan en binnen de woonwijk Luchtbal, en zo de
stedelijke groenstructuur verder versterken.
Groenvoorzieningen binnen het plangebied dragen zo ook bij tot een opwaardering van
de beeldkwaliteit.
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13.5 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Vanuit de milieubeoordeling worden geen (aanzienlijk) negatieve milieueffecten
verwacht. Voor deze discipline zijn dan ook geen milderende maatregelen nodig.

Er worden geen specifieke aanbevelingen gedaan.

13.6 Synthese

Gezien de huidige lage belevingswaarde van het plangebied en voornamelijk van de
westelijke zone, kan de realisatie van een groene corridor zorgen voor een opwaardering
van de beeldwaarde van deze zone. Het voorzien van een groene corridor kan lokaal ook
een weerwaarde creëren voor de stedelijke groenstructuur, die op vandaag binnen het
plangebied grotendeels ontbreekt. Indien de beoogde dwarsverbindingen  een groene
invulling krijgen, kunnen deze het positieve effect van de groene corridor versterken.
Omdat er geen milderende maatregelen nodig zijn voor deze discipline, wijzigt de score
ook niet voor of na de maatregelen.

score

VOOR milderende maatregelen

score

NA milderende maatregelen

Ruimtelijk

programma

Ruimtelijke

structuur

Ruimtelijk

programma

Ruimtelijke

structuur

Wijziging landschappelijke structuren

en relaties
+ +

Wijziging perceptieve kenmerken en

belevingswaarde
+ +

13.7 Leemten in de kennis

Er zijn geen leemten in de kennis die een goede effectbeoordeling van het plan in de weg
staan

13.8 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

-
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14 DISCIPLINE MENS, RUIMTELIJKE ASPECTEN
(INCL. VEILIGHEID EN GEZONDHEID)

14.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en
de effecten van die ingrepen op vlak van ruimtelijke functies merkbaar zijn. Dit gebied
betreft aanvullend op het plangebied voornamelijk de nabijgelegen woonstructuur van
Luchtbal en het aanliggende havengebied.

14.2 Beschrijving van de huidige referentiesituatie

Voor een beknopte beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar
hoofdstuk 5 omgevingsanalyse.

Bij de uitwerking van de discipline hierna wordt een meer uitgebreide beschrijving van de
referentiesituatie opgenomen. Hierbij gaat aandacht uit naar:

§ Functioneren van de gebruiksgroepen/-functies: wonen en kwetsbare locaties,
bedrijvigheid, recreatie, landbouw …

§ Bestaande interacties, zoals ontsluiting van functies, barrièrewerking, hinder …

§ Gezondheidsaspecten.

Ruimtegebruik en betrokken populatie
In hoofdstuk 5 omgevingsanalyse wordt reeds een beschrijving gegeven van het
bestaande ruimtegebruik ter hoogte van het plangebied, alsook de
nederzettingsstructuur in de omgeving.
Ter hoogte van het plangebied zelf zijn geen woningen gelegen. Het dichtstbijzijnde
woongebied situeert zich zoals eerder beschreven binnen de naastgelegen woonwijk
Luchtbal.
Ten  noorden  van  het  plangebied,  op  ca.  600  m,  aan  de  overzijde  van  de  A12  ligt  de
woonwijk Rozemaai.

Wat nog niet werd opgenomen in de eerdere beschrijving zijn de kwetsbare locaties. Deze
beschrijven de zogenaamde concentraties van kwetsbare groepen. De kwetsbare
populatie wordt vertegenwoordigd door personen met reeds verminderde of slechte
gezondheidstoestand (in ziekenhuizen), om oudere personen (bejaarden (65+) in rust- en
verzorgingstehuizen RVT), ofwel jonge personen (scholen – dagopvangcentra).
De kwetsbare locaties in de omgeving van het plangebied betreffen voornamelijk scholen
en concentreren zich in de naastgelegen woonwijk Luchtbal. Binnen de woonwijk zijn een
8-tal scholen gelegen (kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs, basiseducatie,
centrum voor volwassenenonderwijs). Ten zuidwesten van het plangebied, op ca. 250 m,
bevindt zich nog een basisschool, gelegen binnen havengebied (Elzasweg 14).
Binnen de wijk Luchtbal bevinden zich ook enkele locaties voor kinderopvang, alsook
assistentiewoningen. In het zuidelijke deel van de wijk Luchtbal, in de Galjoenstraat, ligt
het DCV Sint-Jozef, een multifunctioneel centrum.
In de nabije omgeving zijn geen ziekenhuizen gelegen.
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De kwetsbare functies zijn gesitueerd op onderstaande kaart

Figuur 14-1 : Situering kwetsbare functies

Gezondheid

GELUID -  In de discipline geluid worden de VLAREM-normen gehanteerd.  Deze VLAREM-
normen zijn evenwel een consensus tussen technische haalbaarheid, economische
consequenties en gezondheidseffecten

Louter in functie van gezondheid dient niet gekeken te worden naar de VLAREM-normen,
maar naar de richtwaarden opgesteld door de WHO.

Voor de residentiële buitengebieden beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
een niveau van 50 dB(A) LAeq als drempel voor matige hinder en 55 dB(A) LAeq als drempel
voor ernstige hinder overdag en ‘s avonds16. Deze richtwaarden werden in 1999 opgesteld
rekening houdend met alle geïdentificeerde negatieve gevolgen van het geluid op de
gezondheid van de mens in een specifieke omgeving. De WHO definieert de negatieve
impact  van  het  lawaai  als  schade,  tijdelijk  of  op  lange  termijn,  van  fysieke  of
psychologische aard of die verband houdt met het sociale functioneren, en die optreedt
bij een blootstelling aan lawaai.

Nieuwe richtlijnen voor nachtelijk geluid werden uitgegeven door de WHO Europa in 2009
(WHO  -  Europe  2009).  De  waarden  voor  de  dagelijkse  blootstelling  aan  lawaai  en
geluidsniveaus hebben betrekking op het geluidsniveau op de gevel van een woning
(buiten).

16 WHO 1999. “Guidelines for community noise
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Onder het niveau van 30 dB(A) Lnight buiten is geen invloed op de slaap waargenomen. Er
is geen voldoende bewijs of er biologische effecten optreden bij een geluidsniveau onder
de 40 dB Lnight.

Boven 40 dB(A) Lnight, buiten zijn er gezondheidseffecten waargenomen (zoals
zelfgerapporteerde slaapstoornissen, slapeloosheid, toegenomen gebruik van
slaapverwekkend en kalmeringsmiddelen). De 40 dB(A) Lnight, buiten is gelijk aan de lowest
observed adverse effect level (LOAEL) voor nachtlawaai. Boven de 55 dB(A) kunnen
cardiovasculaire effecten optreden. Nader onderzoek naar de precieze gevolgen zal nodig
zijn in het bereik tussen 30 dB(A) en 55 dB(A),  veel  zal  afhangen van de gedetailleerde
omstandigheden van elk geval.

Om het huidige geluidsklimaat in het studiegebied te bepalen werd op 8 ambulante
meetpunten (ter hoogte van de kwetsbare gebieden en langs de wegenis in
industriegebied, waar de verkeersintensiteiten kunnen wijzigen t.g.v. de realisatie van
het plan – zie Figuur 9-5) gemeten over een korte periode tijdens de dagperiode. Daarnaast
werd ook een geluidsmodel opgesteld voor de referentiesituatie (1 en 2) op basis van de
verkeersintensiteiten, de snelheid van de voertuigen, de verdeling personenwagens /
vrachtwagens en de wegbedekking, waarbij tevens werd rekening gehouden met de
actuele bebouwing inclusief de hoogte van het gebouw in het studiegebied.

Uit de meetresultaten blijkt dat voor alle meetpunten de WHO advieswaarden voor
matige hinder overdag (50 dB(A)) worden overschreden, zo ook binnen het huidige
woongebied op de Luchtbal. Het gemeten omgevingsgeluid met een LAeq tussen 60 en 65
dB(A) kan als ‘Lawaaiig’ omschreven worden.

Uit het geluidsmodel voor referentiesituatie 1 leiden we af dat de berekende
geluidsniveaus voor de 1ste lijnswoningen/woonblokken langs de Noorderlaan en
Groenendaallaan een Lden kunnen hebben groter dan 70 dB(A) en Lnight hoger dan 60 dB(A).
Indien enigszins verder af van de drukke wegenis wordt gemeten dan zakt het LAeq,T., echter
bijna het volledige plangebied ligt binnen een Lden hoger dan 50 dB(A) volgens het
geluidsmodel.

Het geluidsmodel voor referentiesituatie 2 (aangevuld met Oosterweelverbinding) geeft
gelijkaardige resultaten. Op sommige plaatsen is het Lden en Lnight met maximum 1 dB(A)
gezakt door de aanpassingen aan de R1 en het mindere verkeer op de Noorderlaan en
Groenendaallaan. Bijna het volledige plangebied ligt echter nog steeds binnen een Lden

hoger dan 50 dB(A).

LUCHT – Net als in de discipline geluid worden in de discipline lucht de VLAREM-normen
gehanteerd om de luchtkwaliteit te beschrijven en beoordelen. Ook hier zijn deze VLAREM-
normen een consensus tussen technische haalbaarheid, economische consequenties en
gezondheidseffecten. Louter in functie van gezondheid dient dus ook voor de
luchtkwaliteit niet gekeken te worden naar de VLAREM-normen, maar naar de
richtwaarden opgesteld door de WHO. Deze advieswaarden zijn niet opgenomen in de
wetgeving. Ze hebben als doel de gezondheid van de mens te beschermen en houden dus
geen rekening met de economische gevolgen of technische haalbaarheid. Daarom zijn de
WHO-advieswaarden vaak strenger dan de Europese normen. De WHO-advieswaarden zijn
opgenomen in onderstaande tabel.
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Tabel 14-1: Overzicht van de richtwaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (Bron: WHO

2006)

Blootstelling aan NO2 kan mogelijk luchtwegklachten en -aandoeningen veroorzaken of
verergeren. Het is nog niet duidelijk of de gevonden effecten door NO2 zelf veroorzaakt
worden. Aannemelijk is dat blootstelling aan NO2 model staat voor het mengsel aan
verbrandingsproducten. Er zijn wel aanwijzingen dat kortdurende piekblootstelling aan
NO2 het afweermechanisme tegen bacteriële infecties kan verminderen17. Door
blootstelling aan fijn stof (PM2,5 en PM10) in de lucht kunnen effecten optreden op de
luchtwegen en op het cardiovasculair systeem, die leiden tot ziekte en vroegtijdige
sterfte18. Volgens de WHO bestaat er voor fijn stof geen veilige drempelwaarde waaronder
geen nadelige effecten voorkomen19.

Uit discipline lucht blijkt dat voor de algemene luchtkwaliteit in de referentiesituatie ter
hoogte van het studiegebied (aan de hand van de RIO-IFDM kaarten) de invloed van de
ring van Antwerpen/A12/E19 duidelijk naar voren komt voor de parameters NO2, PM10,
en EC. Ter hoogte van het plangebied worden de EU-toetsingswaarden (wettelijke
normen) voor NO2 , PM10 en PM2,5 niet overschreden. De waarden voor NO2 liggen wel
boven  de  80  %  van  de  toetsingswaarde  en  van  de  WHO-adviesaarde.  De  WHO-
advieswaarden voor PM10 en PM2,5 worden binnen het plangebied overschreden.

Wat betreft de impact van het wegverkeer op de luchtkwaliteit werd voor
referentiesituatie 1 en 2 een modellering uitgevoerd met IFDM-Traffic. Het verschil in
berekende concentraties tussen referentiesituatie 1 en referentiesituatie 2 bleek hierbij te
verwaarlozen. Het verschil is immers telkens lager dan 1 %. De bespreking hieronder geldt
dus voor beide referentiesituaties.

Wat betreft de modellering met IFDM-Traffic (referentiesituatie) voor de parameters NO2,
PM10, PM2,5 en EC komen de concentraties ca. overeen met deze berekend met RIO-IFDM.
De hoogste concentraties worden berekend ter hoogte van de Ring/A12/E19. De
berekende concentraties met IFDM-Traffic ter hoogte van het plangebied liggen wel iets
lager dan deze berekend met RIO-IFDM. De WHO-advieswaarden voor PM10 en PM2,5
worden wel nog steeds overschreden.

17 Bron :
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Binnenmilieu/Verbrandingsproducten/Stikstofdioxide_NO2
, geraadpleegd op 6 november 2017
18 Bron: http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/gevolgen-voor-mens-natuur-en-
economie/milieu-mens-en-gezondheid/verloren-gezonde-levensjaren-evaluatie-van-de-
volksgezondheid/verloren-gezonde-levensjaren-dalys-door-blootstelling-aan-fijn-stof/,
geraadpleegd op 6 november 2017
19 Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (2017). Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarverslag
Immissiemeetnetten - 2016
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De VMM stelt in haar jaarverslag 2016 dat in Vlaanderen in 2016 niemand in een gebied
woonde waar de Europese jaar- of daggrenswaarde (wettelijke norm) voor PM10 werd
overschreden. T.a.v. de WHO-advieswaarde woonde evenwel 21 % van de bevolking (of
1.323.000 mensen) in 2016 in een gebied met een te hoog jaargemiddelde en 45 % (of
2.856.000 mensen) in een gebied met teveel overschrijdingsdagen voor PM10.

Voor de kleinere PM2,5-deeltjes is het verschil nog meer uitgesproken. Europa hanteert
enkel een jaargrenswaarde van 25 µg/m3 , waar ruim aan voldaan werd: niemand woonde
in een overschrijdingszone. Als we de strengere WHO-jaaradvieswaarde van 10 µg/m3 als
maatstaf  nemen,  dan  stijgt  het  percentage  tot  97  %  of  6.195.000  mensen.  De  WHO
definieert bovendien een dagadvieswaarde, die niet in Europese wetgeving is
opgenomen. Hieraan werd nergens voldaan, dus de volledige Vlaamse bevolking werd in
2016 blootgesteld aan te hoge PM2,5-concentraties op dagniveau. Volgens de WHO
bestaat er voor fijn stof geen veilige drempelwaarde waaronder geen nadelige effecten
voorkomen.

Veiligheid
Zoals reeds beschreven bij de omgevingsanalyse grenst er in het noordwesten aan het
plangebied een hogedrempel inrichting, m.b. Euroports Terminals Antwerp nv. Het
plangebied bevindt zich binnen de consultatiezone van dit bedrijf (850 m).
Meer naar het westen, op een afstand van meer dan 1,5 km, komen meerdere hoge- en
lagedrempelinrichtingen voor. Op de linkerscheldeoever, op een afstand van iets meer
dan 5 km, zijn er 3M dat een consultatiezone heeft van 7.000 m en Arlanxeo Belgium met
een consultatiezone van 5.625 m.
Het plangebied bevindt zich binnen de consultatiezone van de 3 hierboven genoemde
bedrijven.

Leidingen

Ongeveer parallel aan de spoorwegbundel in het westen van het plangebied loopt een
bovengrondse hoogspanningslijn.
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14.3 Methodologie effectbespreking en –beoordeling

Bij de beoordeling van de planelementen voor de discipline mens – ruimtelijke aspecten
en gezondheid worden volgende effectgroepen onderscheiden:

§ Wijziging in ruimtegebruik/bestemming;

§ Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang;

§ Wijziging ruimtelijke kwaliteit;

§ Gezondheid en hinderaspecten

§ Externe veiligheid

14.3.1 Wijziging ruimtegebruik

Het realiseren van het vooropgestelde plan leidt, gezien er maximaal van de bestaande
situatie vertrokken wordt, vnl. tot winst aan functies, hetzij via verbreding (extra
functies), hetzij via verdichting (extra vloeroppervlakte). Het MER beschrijft en begroot de
functionele verschuiving waarin het plan zal/kan resulteren, en dit zowel voor het
basisprogramma als voor de programma’s beoogt in de onderzoeksvragen. Deze
effectgroep focust zodoende voornamelijk op het ruimtelijk programma.
Deze bespreking wordt kwalitatief onderbouwd en waar relevant gekwantificeerd (naar
aantal wooneenheden, bruto verkoopsoppervlakte, …).

14.3.2 Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang

Deze effectgroep gaat na in welke mate het plan de ruimtelijke structuur van het gebied
wijzigt en in welke mate het plan de ruimtelijke samenhang beïnvloedt. Deze effectgroep
focust  zodoende  voornamelijk  op  de  component  van  de  ruimtelijke  structuur  en  de
inpassing in de omgeving.
Er wordt nagegaan of en waar barrièrewerking kan optreden. Deze kan ontstaan als
verbindingen onderbroken worden. Ook de versnippering van ruimtelijke gehelen wordt
onderzocht. Anderzijds kan ook net het tegenovergestelde optreden door het plan, nl
ontsnippering en het leggen van verbindingen.

De aspecten van de interne en externe ontsluiting en bereikbaarheid, zowel voor
gemotoriseerd als voor langzaam verkeer, worden besproken binnen de discipline
mobiliteit. De plaats en functie van de groene corridor op ecologisch vlak binnen een
ruimer geheel wordt beschouwd onder de discipline biodiversiteit. De discipline mens
bekijkt de ruimtelijke samenhang met de aanpalende wijk luchtbal en ruimer en geeft
input voor de concepten van de dwarse doorsteken op meso- en microniveau.

Onderstaande tabel geeft het significantiekader weer dat wordt gehanteerd bij de
beoordeling van deze effectgroep.

Ruimtelijke structuur en samenhang Significantie

Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd. +++

Ruimtelijke samenhang wordt op lokaal significant verbeterd. ++

Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verbeterd. +

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of ruimtelijke samenhang. 0

Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verstoord. -

Ruimtelijke samenhang wordt lokaal significant verstoord. --

Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verstoord. ---
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14.3.3 Wijziging ruimtelijke kwaliteit

De ruimtelijke kwaliteit wordt louter kwalitatief besproken. De visueel-ruimtelijke
aspecten die beïnvloed kunnen worden door het plan worden beschreven en beoordeeld.
Voor het plangebied worden volgende parameters in beschouwing genomen: nabijheid
voorzieningen, nabijheid (stedelijk) groen, omgevingskwaliteit (rust, omgevingslawaai,
hinder, belevingswaarde, hittestress…). Hierbij wordt niet enkel gefocust op de
ruimtelijke kwaliteit van het plangebied an sich, maar wel in relatie tot de aanpalende
woonwijk Luchtbal. Vanuit deze discipline worden aanbevelingen gedaan t.a.v. de
ruimtelijke structuur van het plan, waardoor deze een meerwaarde kan betekenen op het
vlak van ruimtelijke kwaliteit.

Effecten op de ruimtelijke kwaliteit kunnen als volgt beoordeeld worden:

Ruimtelijke kwaliteit Significantie

de geplande ontwikkelingen zullen nieuwe kwaliteiten toevoegen aan de leefomgeving +++

de geplande ontwikkelingen zullen een belangrijke verhoging van de bestaande kwaliteit
van de leefomgeving betekenen

++

de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte verhoging van de bestaande kwaliteit
van de leefomgeving betekenen

+

geen impact op vlak van ruimtelijke kwaliteit 0

de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte achteruitgang betekenen van de
kwaliteit van de leefomgeving

-

de geplande ontwikkelingen zullen een aanzienlijke achteruitgang betekenen van de
kwaliteit van de leefomgeving

--

de geplande ontwikkelingen zullen de leefomgeving onleefbaar maken ---

14.3.4 Gezondheid en hinderaspecten

Voor de effectgroep gezondheid en hinderaspecten wordt voor de beoordeling van de
significantie in hoofdzaak gesteund op de significantiebeoordeling bij de disciplines
geluid, lucht en mobiliteit.

Voor het beoordelen van het geluids- en luchtklimaat ten gevolge van het plan worden de
waarden uit desbetreffende disciplines getoetst aan de gezondheidskundige richtwaarden
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
De richtwaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn
opgenomen in Tabel 14-1.

Het studiegebied voor geluidshinder wordt bepaald door de Lden = 50 dB(A) en de Lnight,
outside =  40  dB(A).  Als  de  Lnight, outside = 40 dB(A) in het betreffende studiegebied niet
realistisch is, kan gemotiveerd worden dat er voor de interim doelstelling van de WHO
van Lnight, outside = 55 dB(A) gekozen wordt. In de ‘Night Noise Guidelines’ wordt deze waarde
van 55 dB(A) voorgesteld als een tussentijdse waarde voor landen waar de richtlijn van 40
dB(A) op korte termijn niet kan gerealiseerd worden, zoals voor Vlaanderen ook soms ook
het geval is.

Voor lucht zal de analyse van de gezondheidsimpact van het plan via verkeer gebaseerd
worden op blootstelling en effecten van elementair koolstof (EC), zeer fijn stof (PM2,5) en
stikstofdioxide (NO2) als de belangrijkste indicatoren voor gezondheidseffecten van
verkeer (conform richtlijnenboek gezondheid).
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Het richtlijnenboek gezondheid geeft aan dat als van geluid als milieustressor sprake is,
verder onderzoek nodig geacht wordt bij stijging van het omgevingsgeluid met 3 dB of
meer en/of bij klachten in het gebied.
Voor lucht dienen de relevant geachte parameters (NO2, PM2,5 en EC ) verder onderzocht
te worden indien:
· de bestaande achtergrondimmissie boven 80% van de advieswaarde ligt;

Voor NO2 is dit 32 µg/m³, voor PM2,5 dit 8 µg/m³; voor EC is er geen advieswaarde.
of

· indien  de  bijdrage  door  de  beschouwde  activiteit  meer  is  dan  1%  van  de
norm/advieswaarde, of t.o.v. de huidige toestand; of

· indien er lokale bezorgdheid aanwezig is of reeds bestaande klachten zijn.

Welke stressoren in de discipline gezondheid daadwerkelijk moeten onderzocht worden,
zal zodoende blijken uit de modeleringsresultaten van de disciplines lucht en geluid. Op
basis van de discipline lucht zal voor de relevante parameters in beeld worden gebracht
wat de referentiesituatie is en in welke mate er door het project een wijziging is wat de
immissie betreft. Op basis van discipline geluid zal hetzelfde gebeuren voor de
luchtkwaliteit.

Voor het effect op gezondheid kan voor wat betreft de beoordeling van de luchtkwaliteit
ter hoogte van receptoren het volgende beoordelingskader vooropgesteld worden.

Tabel  14 -2 :  Be oordel i ngska der che mische stressore n

Imissiebijdrage in
het studiegebied

(%GAW)

Tussenscore obv
immisiebijdrage

Bijstelling Bijgestelde score
obv imissie NA

tov GAW

Immissie na
< 80% GAW

Toename immissie

>10% ---

Afzwakking
wegens

immissie na
< 80% GAW

--
3-10% -- -
1-3% - 0
<1% 0 0

Afname immissie

<1% 0 0
1-3% + 0

3-10% ++ +
>10% +++ ++

Immissie na
= 80-100%

GAW

Toename immissie

>10% ---

geen bijstelling

---
3-10% -- --
1-3% - -
<1% 0 0

Afname immissie

<1% 0 0
1-3% + +

3-10% ++ ++
>10% +++ +++

Immissie na
> GAW

Toename immissie

>10% ---

Versterking
wegens

immissie na >
GAW

---
3-10% -- ---
1-3% - --
<1% 0 -

Afname immissie

<1% 0 +
1-3% + ++

3-10% ++ +++
>10% +++ +++

GAW = gezondheidskundige advieswaarde van de WHO

Niet alleen de effecten ten gevolge van het plan (via verkeer), worden hierbij bekeken.
Vanuit het aspect gezondheid wordt ook mee nagegaan of het plangebied een geschikte
locatie kan zijn voor een woonfunctie.
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Het aspect hittestress komt aanbod onder de effectgroep ‘wijziging ruimtelijke kwaliteit’.
Hierbij  zal  oa.  aangegeven  worden  op  welke  manier  en  in  welke  mate  de  ruimtelijke
structuur van het plan kan ingezet worden om hittestress tegen te gaan.

14.3.5 Externe veiligheid

Gezien de nabijheid van Seveso-inrichtingen en het havengebied zal ook rekening worden
gehouden met het aspect externe veiligheid.

Achtergrond

Ingevolge de Europese Seveso III-richtlijn moeten de Lidstaten ter preventie van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en de beperking van de gevolgen
ervan, de aanwezigheid van Seveso-inrichtingen en de daarmee gepaard gaande
mogelijke veiligheidsproblematiek integreren in o.m. hun beleid inzake ruimtelijke
ordening.  Als  doelstelling  geldt  hierbij  dat  op  een  lange  termijnbasis  een  voldoende
veiligheidsafstand moet bestaan tussen Seveso-inrichtingen en zgn. aandachtsgebieden.
Deze verplichting is in België omgezet via artikel 25 van het Samenwerkingsakkoord van
16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, dat gelet op de bevoegd-
heidsverdeling voor verdere uitvoering verwijst naar de gewesten.

In het Vlaams Gewest is ervoor geopteerd om deze ‘integratieverplichting’ in te vullen op
het niveau van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De bepalingen van deze plannen zijn
immers bindend en verordenend en hebben dus o.a. een direct gevolg in het kader van de
omgevingsvergunningverlening. De integratieverplichting wordt meer concreet
doorgevoerd  door  in  de  procedure  voor  de  opmaak  van bepaalde ruimtelijke
uitvoeringsplannen (cfr. RVR-toets) een rapporteringsprocedure in te voeren waarbij via
een RuimtelijkVeiligheidsRapport (RVR) onder meer de externe risico’s worden
beoordeeld.

De nadere bepalingen en de procedure inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage zijn
geregeld in titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het besluit van
de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke
veiligheidsrapportage (BVR RVR, 2007). In dit BVR RVR, 2007 worden o.m. de
aandachtsgebieden ten aanzien waarvan op een lange termijnbasis een voldoende
veiligheidsafstand moet bestaan (cfr. supra) nader omschreven.

Voor de volledigheid wordt er op gewezen dat de Vlaamse regelgeving ook op het niveau
van de (omgevings)vergunningverlening voorziet in een instrument ter preventie van
zware ongevallen en de beperking van de gevolgen ervan, m.n. het
OmgevingsVeiligheidsRapport (OVR). In het kader van de vergunningverlening voor
bedrijven met belangrijke hoeveelheden gevaarlijke producten (de zogenaamde
hogedrempelinrichtingen) moeten meer bepaald de risico’s van zware ongevallen met
gevaarlijke stoffen worden geëvalueerd in een OVR. In het kader van de evaluatie binnen
een OVR dient eveneens rekening te worden gehouden met de aandachtsgebieden zoals
omschreven in het BVR RVR, 2007 die gelegen zijn in de nabijheid van de Seveso-inrichting
die het voorwerp vormt van het OmgevingsVeiligheidsRapport.
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Aandachtsgebieden

Uit het voorgaande blijkt dat bij de evaluatie van de risico’s verbonden aan een Seveso-
inrichting, de aandachtsgebieden zoals omschreven in het BVR RVR, 2007 een belangrijke
rol spelen. Het BVR RVR, 2007 stelt de volgende gebieden vast als aandachtsgebieden:

· gebieden met woonfunctie, d.w.z.:

1. woongebied, bepaald volgens artikel 5 en 6 van het koninklijk besluit van
28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, en de ermee vergelijkbare
gebieden vastgesteld in de ruimtelijke uitvoeringsplannen met toepassing
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

2. groepen van minstens 5 bestaande, niet onteigende of in
onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden, die een ruimtelijk
aaneengesloten geheel vormen, in andere gebieden dan vermeld in 1.

· kwetsbare locaties, dit zijn alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en
rust- en verzorgingstehuizen bevinden.

· waardevolle of bijzonder kwetsbare natuurgebieden, zijnde één van de volgende
gebieden:

1. de speciale beschermingszones, de definitief vastgestelde gebieden die in
aanmerking komen als speciale beschermingszone en de waterrijke gebieden
van internationale betekenis overeenkomstig het decreet van
21 oktober1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

2. natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee vergelijkbare
gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoerings-
plannen van kracht in de ruimtelijke ordening.

· door het publiek bezochte gebouwen en gebieden, incl. recreatiegebieden,
waarbij  de  gemiddelde  aanwezigheid  minstens  200  personen  per  dag  is  of
waarbij op piekmomenten minstens 1000 personen aanwezig zijn.

· Hoofdtransportwegen:

1. wegverkeer: de wegen behorende tot de categorieën ‘hoofdwegen’ en ‘pri-
maire wegen van categorie I’ uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

2. spoorwegverkeer: de spoorwegen behorende tot de categorie ‘hoofdspoor-
wegen voor het personenvervoer’ uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren

3. luchthavenverkeer in verband met het luchthaventerrein van Zaventem

· externe gevarenbronnen, m.n. elementen in de omgeving die de oorzaak kunnen
vormen van een zwaar ongeval bij een Seveso-inrichting zoals pijpleidingen (voor
vervoer van gevaarlijke producten), windturbines, hoogspanningslijnen, LPG-
stations,…

De aandachtsgebieden kunnen a.h.w. onderverdeeld worden in twee types. De gebieden
opgenomen onder de eerste vijf punten zijn er die de gevolgen van een zwaar ongeval op
een Seveso-inrichting kunnen verhogen, bv. doordat er veel personen aanwezig zijn in een
genoemd gebied of doordat de zelfredzaamheid van de aanwezige personen lager ligt (vb.
kleuterscholen en scholen voor lager en secundair onderwijs). De externe
gevarenbronnen (zesde en laatste punt) kunnen oorzaak zijn van het ontstaan van een
zwaar ongeval in een Seveso-inrichting (het betreft een exemplatieve opsomming).

Een verdere verduidelijking i.v.m. deze aandachtsgebieden en hoe ermee om te gaan, is
terug te vinden in de ‘Leidraad Aandachtsgebieden – versie 1.0 van 1 juli 2015’ van de
dienst Veiligheidsrapportering.
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Risicocriteria

Risicocriteria zijn toetsingswaarden voor de berekende externe mensrisico’s van Seveso-
inrichtingen die gebruikt worden o.m. in het kader van de beoordeling van deze risico's
in OVR’s en RVR’s, de omgevingsvergunningsprocedure en de procedure voor de opmaak
van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De (berekende) externe mensrisico’s, die aan deze risicocriteria getoetst moeten worden,
omvatten (de isorisicocontouren voor) het plaatsgebonden risico van 10-5/jaar, 10-6/jaar
en 10-7/jaar en de groepsrisicocurve. De Isorisicocontour (IRC) is een lijn, aangegeven op
een kaart, die punten van gelijk plaatsgebonden risico met elkaar verbindt.

Het plaatsgebonden risico waarvan sprake, kan omschreven worden als de kans dat een
persoon omkomt t.g.v. zware ongevallen in de bestudeerde Seveso-inrichting, uitgaande
van de veronderstelling dat deze persoon permanent en totaal onbeschermd aanwezig is
op een bepaalde plaats in de omgeving van die inrichting.

De toetsing van de IRC van 10-6/jaar geldt ten aanzien van gebieden met woonfunctie,
zoals hoger omschreven. De toetsing van de IRC van 10-7/jaar gebeurt ten aanzien van
terreinen met kwetsbare locaties;  zoals  hoger  gedefinieerd.  Voor  de  overige
aandachtsgebieden zijn er geen criteria voor het plaatsgebonden risico.

Het criterium voor de IRC van 10-5/jaar geldt t.a.v. de grens van de inrichting en heeft als
doel ervoor te zorgen dat de risico's voor zware ongevallen zich zoveel mogelijk binnen
de grenzen van de Seveso-inrichting bevinden en hierdoor tevens op eventuele naburige
bedrijfsterreinen de verhoging van het risico zo klein mogelijk te houden.

Onder ‘groepsrisico’ moet worden verstaan: de kans, per jaar, dat een aantal personen in
de omgeving gelijktijdig omkomen door zware ongevallen binnen de bestudeerde
onderneming. Voor de berekening en de weergave van de groepsrisicocurve moeten alle
externe personen (buiten de Seveso-inrichting ter studie) meegerekend worden als
externe populatie. Dit gaat over werknemers buiten de grens van de Seveso-inrichting,
bewoners, recreanten, enz. die zich in de omgeving van de betreffende Seveso-inrichting
bevinden.

Voor de goede orde wordt nog gewezen op het aspect van de milieurisico’s, zijnde de
risico’s van zware ongevallen en dit naar het milieu toe zowel binnen de Seveso-inrichting
als in de omgeving ervan. Hiervoor zijn in het Vlaams Gewest geen specifieke criteria
opgesteld, waarbij in het kader van OVR (of RVR) voor dit aspect een kwalitatieve aanpak
gehanteerd wordt.

Bespreking aspect externe veiligheid in dit MER

Het plangebied situeert zich in de onmiddellijke buurt van de haventerreinen van de
haven van Antwerpen, zelfs in die mate dat de voorziene zone voor de groene corridor in
het geplande RUP overlapt met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter afbakening
van het Zeehavengebied. In de Antwerpse haven zijn heel wat Seveso-inrichtingen
gevestigd, waarvan één ervan in de onmiddellijke nabijheid van het ‘gebied Contactzone',
m.n. Euroports Terminals Antwerp (zie kaart externe mensveiligheid in de kaartenbundel).
In die zin plant het beoogde RUP dus in het algemeen ontwikkelingen in de omgeving van
het havengebied en in het bijzonder in de (onmiddellijke) omgeving van een Seveso-
inrichting (hogedrempelinrichting).
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Het bovenstaande geeft aanleiding tot de volgende te onderzoeken aspecten op het vlak
van externe veiligheid:

· Wat zijn vanuit de bestaande situatie de randvoorwaarden voor de omgeving op
het vlak van ruimtelijke veiligheid?

· Wat is de mogelijke impact van een herbestemming binnen het plangebied voor
toekomstige (Seveso-)bedrijven in de Antwerpse Haven?

In het kader van deze onderzoeksvragen is  het van belang rekening te houden met de
risicocriteria en met de notie aandachtsgebieden, zoals hoger opgesomd en omschreven.

Vanuit het programma (werkhypotheses & onderzoeksvragen) is rekening te houden met
de volgende aandachtsgebieden die binnen het RUP Contactzone Noorderlaan aan bod
(kunnen) komen:

· Gebieden met woonfunctie (nieuwe functie in het plangebied)
· door het publiek bezochte gebouwen en gebieden, incl. recreatiegebieden;
· bedrijvigheid vanuit het oogpunt van mogelijk externe gevarenbron.

Andere aandachtsgebieden zijn niet aan de orde binnen het geplande RUP, ook niet
wanneer er rekening wordt gehouden met de alternatieve invullingen (verbreding en
verdichting). Een mogelijke uitzondering hierop zou de situatie kunnen zijn waar het
stedenbouwkundig voorschrift voor wonen tegelijk ook kwetsbare locaties zou toelaten.
Hiermee wordt rekening gehouden in de effectbespreking.

Vanuit het programma is er ook sprake van bedrijvigheid. In zoverre het zou kunnen gaan
om Seveso bedrijven is er sowieso rekening te houden met aandachtsgebieden binnen  en
buiten het plangebied.

14.3.6 Indeling effectbespreking en -beoordeling

Het plan bevat twee componenten: het ruimtelijk programma en de ruimtelijke structuur.
De relevantie van de discipline mens-ruimtelijke aspecten en gezondheid kan als volgt
worden samengevat:

§ Ruimtelijk programma: het programma grijpt voornamelijk in op de verkeersgeneratie
en kan als gevolg ook een invloed hebben op de lucht- en geluidkwaliteit. In deze
discipline zal worden nagegaan wat de impact hiervan is op de aanwezige gevoelige
functies (zoals wonen) binnen en in de omgeving van het plangebied. Zodoende is het
programma relevant voor de deelaspecten ruimtegebruik, hinder en gezondheid.

§ Ruimtelijke structuur: binnen deze component zal de discipline, afleidend uit de
resultaten van de disciplines mobiliteit, geluid en lucht, focussen op de leefkwaliteit
in het plangebied in relatie tot de ruimtelijke structuur. Zowel de geschiktheid als
woon- en werkomgeving, als de geschiktheid voor wonen komen aan bod. Verder zal
ook gekeken worden naar de impact op de ruimtelijke structuur (functionele relaties)
en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en hoe de ruimtelijke structuur van het
plan kan worden ingezet om deze te verbeteren.

De hierna volgende tabel geeft aan welke effectgroepen relevant zijn in elk onderdeel van
de effectbespreking.
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Legende

W1 : Basisprogramma

1a : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua functies?

1b : In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua locatie?

1c : In welke mate is er functionele verbreding en/of verdichting mogelijk?

1d : In welke mate is het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?

W2 : Externe ontsluiting :

· Via ventwegen naar de Noorderlaan

· Via Groenendaallaan, Michiganstraat (enkel naar Noorderlaan) of via de Korte Wielenstraat.

· NIET via de Vosseschijnstraat

2a : Wat is de noodzaak of wenselijkheid om bestaande verbindingenstraat naar de Vosseschijnstraat

te behouden, optimaliseren of uit te breiden?

2b  :  Op  welke  manier  kan  de  interne  ontsluiting  van  het  plangebied  georganiseerd  worden  in

aansluiting op de werkhypothese 2a?

W3 : Ononderbroken groene spoorwegcorridor

3a : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een ecologische verbindingsfunctie vervullen?

3b : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen binnen de

waterhuishouding?

3c : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie vervullen als zone om hittestress in de

omgeving tegen te gaan?

3d : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een langzaamverkeersfunctie vervullen?

W4 : Een dwarsverbinding op mesoniveau ter hoogte van de Michiganstraat, en meerdere oost-west

verbindingen op microniveau elders in het gebied (structurerend en verbindend; aansluitend op

groene corridor en haar verschillende functies).

4a : Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een impact op de effectiviteit?

4b : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of dimensionering van de verbindingen kunnen gedaan

worden i.f.v. de effectiviteit?

relevante effectgroep :

KN: kwantitatief

KW: kwalitatief
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14.4 Effectbespreking ruimtelijk programma

14.4.1 Effectbespreking werkhypothese basisprogramma

14.4.1.1 Aspect ruimtegebruik
Het basisprogramma gaat uit van de bestaande functionele invulling en een bijkomende
ontwikkeling aan grootschalige detailhandel van 20.000 m² BVO. Deze bijkomende winst
aan functie is op het vlak van ruimtegebruik als beperkt positief (+) te beoordelen.

14.4.1.2 Aspect gezondheid
Voor het aspect gezondheid, waarmee verder gebouwd wordt op de bevindingen van de
discipline mobiliteit, wordt een onderscheid gemaakt tussen de effectbespreking t.a.v.
referentiesituatie 1 (zonder Oosterweel) en referentiesituatie 2 (mét realisatie van de
Oosterweel).

Uit de discipline geluid blijkt dat bij vergelijking van de berekende waarden voor de
referentiesituaties (1 en 2) en de verschillende scenario’s de verschillen tussen de Lden ter
hoogte van de ambulante meetpunten minder dan 1 dB(A) bedraagt. Er is bijgevolg geen
stijging van het omgevingsgeluid te verwachten door het wegverkeer t.g.v. het
basisprogramma.
Gezien het verschil in omgevingsgeluid ten gevolge van de wijzigingen in het ruimtelijke
programma kleiner is dan 3 dB is cf. het richtlijnenboek gezondheid geen verder
onderzoek vereist voor deze fysische milieustressor. De impact van het basisprogramma
op de vlak van gezondheid is wat geluid betreft te verwaarlozen.

Wat betreft het aspect lucht werd hoger de referentiesituatie besproken voor de
parameters NO2,  PM10,  PM2,5  en  EC.  Hieruit  blijkt  dat  voor  de  relevant  geachte
parameters NO2,  en  PM2,5  de  bestaande  achtergrondimmissies  boven  de  80% van  de
advieswaarden (gezondheidskundige advieswaarde van de WHO) liggen. Dit geldt voor
alle geselecteerde beoordelingspunten. Voor deze parameters is het aldus relevant om de
impact van het plan op het vlak van gezondheid te bekijken.

In onderstaande tabel (Tabel 14-3) worden de berekende verkeersemissies (IFDM-Traffic)
voor  de  scenario'  1,  2  en  3  voor  de  specifieke  beoordelingspunten  vergeleken  met  de
referentiesituatie en de gezondheidskundige advieswaarden van WHO. Dit gebeurt voor
de parameters NO2en PM2,5. Voor EC is er geen drempelwaarde van WHO, maar EC is ook
een relevante parameter.
Uit deze tabel blijkt dat de verschillen tussen de referentiesituatie (1 & 2) en de
verschillende scenario’s 1, 2 en 3 (A-variant) voor wat betreft NO2 en PM2,5 beperkt zijn
en kleiner dan 1% van de gezondheidskundige advieswaarde ter hoogte van de
beoordelingspunten. Ook voor EC is de bijdrage beperkt en kleiner dan 1% ter hoogte van
de beoordelingspunten.
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Tabel 14-3: berekende immissieconcentraties van scenario 1, 2 en 3 in vergelijking van de referentiesituatie (1)

Beoordelingspunten

NO2 PM2,5 EC

GT* Ref
(1)

Bijdrag
e

GT ref Bijdrag
e

GT ref Bijdrage

Omschrijving
µg/m
³

µg/m
³

%
GAW**

µg/m
³

µg/m
³

% GAW µg/m
³

µg/m
³

%

Scenario 1A

BP2 (centraal plangebied) 34,9 34,8 0,2 % 13,1 13,1 0,06% 0,98 0,98 0,20 %

BP1 (zuiden van Michiganstraat) 34,4 34,3 0,0 % 13,1 13,1 0,02% 0,97 0,97 0,04 %

BP5 (Luchtbal) 35,9 35,8 0,1 % 13,1 13,1 0,04% 1,00 1,00 0,11 %

BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 35,2 35,2 0,0 % 13,1 13,1 0,02% 0,99 0,99 0,04 %

BP3 (Noorden van
Groenendaallaan) 34,7 34,5 0,4 % 13,1 13,1 0,12% 0,97 0,97 0,44 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 34,0 33,8 0,4 % 13,1 13,0 0,08% 0,95 0,95 0,37 %

BP6 (Noordelijk deel van
plangebied) 34,2 34,2 0,0 % 13,1 13,1 0,02% 0,97 0,97 0,03 %

Scenario 2A

BP2 (centraal plangebied) 35,0 34,8 0,49 % 13,1 13,1 0,16% 0,99 0,98 0,58 %

BP1 (zuiden van Michiganstraat) 34,6 34,3 0,65 % 13,1 13,1 0,16% 0,98 0,97 0,63 %

BP5 (Luchtbal) 36,1 35,8 0,67 % 13,1 13,1 0,16% 1,00 1,00 0,57 %

BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 35,3 35,2 0,28 % 13,1 13,1 0,08% 0,99 0,99 0,26 %

BP3 (Noorden van
Groenendaallaan) 34,6 34,5 0,17 % 13,1 13,1 0,06% 0,97 0,97 0,22 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 33,9 33,8 0,17 % 13,1 13,0 0,04% 0,95 0,95 0,18 %

BP6 (Noordelijk deel van
plangebied)

34,3 342 0,17 %
13,1 13,1 0,06%

0,97 0,97 0,19 %

Scenario 3A

BP2 (centraal plangebied) 34,9 34,8 0,26 % 13,1   13,1 0,08% 0,98 0,98 0,26 %

BP1 (zuiden van Michiganstraat) 34,4 34,3 0,25 % 13,1   13,1 0,06% 0,97 0,97 0,21 %

BP5 (Luchtbal) 35,9 35,8 0,27 % 13,1   13,1 0,06% 1,00 1,00 0,22 %

BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 35,2 35,2 0,11 % 13,1   13,1 0,04% 0,99 0,99 0,11 %

BP3 (Noorden
vanGroenendaallaan) 34,7 34,5 0,36 % 13,1   13,1 0,10% 0,97 0,97 0,37 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 34,0 33,8 0,35 % 13,1   13,0 0,08% 0,95 0,95 0,32 %

BP6 (Noordelijk deel van
plangebied) 34,2 34,2 0,07 % 13,1   13,1 0,02% 0,97 0,97 0,08 %

*GT = geplande toestand

**GAW = gezondheidskundige advieswaarde
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Ter hoogte van de in de discipline lucht beschouwde beoordelingspunten kan het effect
t.a.v. gezondheid bijgevolg als verwaarloosbaar beoordeeld worden voor de parameter
NO2, en beperkt negatief voor de parameter PM2,5 (daar de immissiekwaliteit voor deze
laatste > gezondheidsadvieswaarden van de WHO). Deze beoordeling geldt dus ook t.a.v.
de woon- en verblijfsfuncties in de wijk Luchtbal.
Uit discipline lucht blijkt wel nog voor

§ scenario 1: een beperkte bijdrage voor parameter NO2 ter  hoogte  van  de
Groenendaallaan (tussen 0,4 en 1,2 µg/m³).

§ scenario 2: een beperkte bijdrage voor parameter NO2 ter hoogte van het noordelijke
deel van het plangebied en de Michiganstraat (tussen 0,4 en 1,2 µg/m³).

§ scenario 3: een beperkte bijdrage voor parameter NO2 nabij de Groenendaallaan
(tussen 0,4 en 1,2 µg/m³).

Op deze locaties situeert zich momenteel evenwel geen woonfunctie.

Het effect van het basisprogramma ten aanzien van de luchtkwaliteit kan voor wat
gezondheid betreft bijgevolg globaal als verwaarloosbaar tot beperkt negatief (0/-)
beoordeeld worden.

14.4.1.3 Aspect externe veiligheid
In functie van de werkhypothese van het basisprogramma is rekening te houden met de
volgende aandachtsgebieden binnen het plangebied:

· door het publiek bezochte gebouwen en gebieden (d.i. incl. recreatiegebieden).

Door publiek bezochte gebouwen en gebieden (incl. recreatiegebieden)

ALGEMEEN - De evaluatie van door publiek bezochte gebouwen en gebieden (incl.
recreatiegebieden), gebeurt enkel aan de hand van het groepsrisico dat is verbonden aan
Seveso-inrichtingen. De (installaties van deze) bedrijven waarvan effecten ter hoogte van
het 'gebied Contactzone' niet zijn uit te sluiten, worden hierna besproken vanuit het
oogpunt van het groepsrisico. Algemeen stelt zich de vraag in hoeverre de inplanting van
bijkomende oppervlakte retail in het plangebied op de bedoelde locaties een mogelijke
(belangrijke) invloed kan hebben op het groepsrisico van de bedrijven waarvan relevante
effecten thans reiken tot aan dit gebied.

SEVESO-INRICHTINGEN -  Aan  de  hand  van  de  externe  risico's  verbonden  aan  de  Seveso-
inrichtingen volgt, zoals hoger aangegeven, dat er drie Seveso-inrichtingen zijn waarvan
de relevante effecten kunnen20 reiken tot aan het 'gebied Contactzone' m.n. Euroports
Terminals Antwerp, ARLANXEO Belgium en 3M Belgium. In elk van deze gevallen gaat het
om een blootstelling aan toxische producten waarbij de relevante effecten voor personen
buiten in open lucht (plaatsgebonden risico) gelden. Voor het groepsrisico wordt rekening
gehouden met de bescherming die personen genieten bij verblijf ‘binnenshuis’, wat m.n.
voor een toxische blootstelling een belangrijke bescherming betekent.

Het  groepsrisico  verbonden  aan  de  vestiging  van  Euroports  Terminals  Antwerp
(OVR/16/08) is beperkt21 zodat van een bijkomende oppervlakte aan retail in het 'gebied
Contactzone Noorderlaan' geen belangrijke invloed hierop is te verwachten.

Andere Seveso-inrichtingen waarvan relevante effecten ter hoogte van het 'gebied
Contactzone' niet zijn uit te sluiten betreffen enerzijds ARLANXEO Belgium en anderzijds

20 voor specifieke scenario's van vrijzetting van een gevaarlijk product en dit bij specifieke
atmosferische omstandigheden en welbepaalde windrichtingen
21 het maximum slachtofferaantal < 10 personen
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3M Belgium, beide op de linkerscheldeoever. Het gaat hier in beide gevallen om mogelijke
effecten omwille van een belangrijke vrijzetting van een toxisch product.

Uit OVR/13/27 dd. 12/2013 van ARLANXEO Belgium volgt dat het groepsrisico in
hoofdzaak bepaald wordt door de ontvlambare tot vloeistof verdichte gassen en toxische
vrijzettingen geen belangrijke bijdrage leveren tot het groepsrisico. Voor ARLANXEO
Belgium bereikt de maximale relevante effectafstand een gedeelte van het 'gebied
Contactzone'. Deze relevante kans houdt verband met een blootstelling aan een toxisch
product, en geldt voor personen buiten in open lucht (plaatsgebonden risico) bij
nachtelijke weerscondities. Omdat de meest personen ter hoogte van het 'gebied
Contactzone' 's nachts ‘binnenshuis’ aanwezig zijn (groepsrisico), wordt er op het
groepsrisico geen belangrijke invloed verwacht van de bijkomende oppervlakte retail ten
zuiden van de Michiganstraat.

Uit OVR/07/06 dd. 6/2007 van 3M Belgium volgt dat het groepsrisico in hoofdzaak
bepaald wordt door de celsystemen. Enkel voor het grootste celsysteem reikt de relevante
effectafstand tot aan het 'gebied Contactzone Noorderlaan' waarbij enkel de
zuidwestelijke hoek van het plangebied gevat wordt. Ook hier gaat het om een
blootstelling aan een toxisch product en geldt de relevante kans voor personen in open
lucht (plaatsgebonden risico). Van een hogere personendichtheid in het 'gebied
Contactzone Noorderlaan' is hiervan zonder meer geen relevante bijdrage te verwachten.
De hoogste slachtofferaantallen van het groepsrisico van 3M Belgium houden verband
met een installatie-onderdeel enkel wanneer (in een uitzonderlijke situatie) de betrokken
productinhoud op een verhoogde temperatuur is. Dit impliceert dat voor wat het
groepsrisicocriterium betreft hier de kansen zeer laag zijn, en voor het
groepsrisicocriterium enkel het maximaal aantal slachtoffers determinerend zal zijn.
Omdat het maximaal aantal slachtoffers in OVR/07/06 minder dan een derde bedraagt
van het criterium (bij lage kansen d.i. < 10-8/jr), wordt er van een hogere
personendichtheid in het 'gebied Contactzone Noorderlaan' geen relevante bijdrage aan
het groepsrisico verwacht.

Naar toekomstige mogelijkheden van de drie betrokken Seveso-bedrijven wordt de invloed
van het plan eerder als beperkt aanzien omwille van de reeds belangrijke aanwezig
populatie zowel ter hoogte van het plangebied (o.m. Kinepolis) als in het naastgelegen
woongebied Luchtbal. Dit neemt niet weg dat in het algemeen hogere
personendichtheden binnen het plangebied tot een hoger groepsrisico aanleiding kunnen
geven voor Seveso-inrichtingen in het oostelijke gedeelte van het havengebied, en
hierdoor de draagkracht vanuit het oogpunt van de externe risico's in het oostelijke
gedeelte van het havengebied zal afnemen.

14.4.2 Onderzoeksvraag ‘inwisselbaarheid van het programma’

14.4.2.1 Aspect externe veiligheid
In functie van de onderzoeksvraag ‘inwisselbaarheid van het programma’ is rekening te
houden met de volgende aandachtsgebieden die binnen het RUP Contactzone
Noorderlaan aan bod (kunnen) komen:

· door het publiek bezochte gebouwen en gebieden, incl. recreatiegebieden;
· bedrijvigheid vanuit het oogpunt van mogelijk externe gevarenbron.
· Gebieden met woonfunctie

Door publiek bezochte gebouwen en gebieden (incl. recreatiegebieden)

Zie  bespreking  van  de  werkhypothese  basisprogramma  in  §  14.4.1  voor  zover  de
inwisselbaarheid ingevuld wordt ten zuiden van de Michiganstraat.  De toelichting is hier



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 298

van toepassing voor door publiek bezochte gebouwen en gebieden incl.
recreatiegebieden, en zodoende ruimer te interpreteren dan enkel voor retail.

Ten noorden van de Michiganstraat wordt ook geen belangrijke invloed verwacht op het
groepsrisico, maar de invloed zal wel belangrijker zijn dan voor ontwikkelingen ten zuiden
van de Michiganstraat.

Bedrijvigheid als mogelijke externe gevarenbron

Bedrijvigheid als mogelijke externe gevarenbron houdt verband met het feit dat de
effecten van een ongeval in een bedrijf impact zouden kunnen hebben op een installatie
in een nabije Seveso-inrichting, waardoor deze installatie beschadigd zou kunnen raken
en hierdoor gevaarlijke producten zouden kunnen vrijkomen (die op hun beurt een impact
hebben op de omgeving). Dergelijke effecten op installaties zijn deze van warmtestraling
en/of overdruk wat veroorzaakt kan worden door brand en/of explosie. Naast dergelijke
effecten is ook het effect van een mechanische impact mogelijk waarbij het dan typisch
gaat om windturbines als een mogelijke externe gevarenbron.

OVR/16/08 van Euroports Terminals Antwerp omvat reeds het aspect van mogelijke
externe gevarenbronnen in de omgeving (waaronder het 'gebied Contactzone
Noorderlaan').  Met  uitzondering  van  het  tankstation  met  LPG  op  de  hoek  van  de
Noorderlaan en de Korte Wielenstraat zijn er in de huidige referentiesituatie geen
bedrijven met belangrijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen waaraan een risico van brand
en/of explosie is verbonden. Het tankstation met LPG maakt deel uit van de beoordeling
in OVR/16/08 van Euroports Terminals Antwerp Tankstation. Met windturbines in de
omgeving is in OVR/16/08 ook rekening gehouden.

De nabijheid van woongebied ten oosten van en grenzend aan het plangebied, en de aan-
wezigheid van veel publiek in het plangebied, beperkt de draagkracht van het plangebied
voor bedrijven vanuit het oogpunt van externe risico's. Dit impliceert dat bedrijven met
belangrijke externe risico's sowieso hier niet kunnen ingeplant worden. Op zijn beurt
betekent dit tegelijk dat bedrijven met belangrijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen die
vanuit het oogpunt van brand en/of explosie een relevante externe gevarenbron zouden
vormen, hier niet verwacht worden.

Seveso-inrichtingen

Aanvullend kan nog het volgende gesteld m.b.t. het localiseren van Seveso-inrichtingen
in het plangebied : in het geval de initiatiefnemer ervoor opteert om een (deels)
industriële invulling te geven aan het plangebied en hiervoor een expliciet verbod op
Seveso-inrichtingen op te nemen, zal er geen ruimtelijk veiligheidsrapport nodig zijn.
Ingeval de initiatiefnemer geen verbod op Seveso-inrichtingen in zijn plan opneemt, zal
het aspect externe veiligheid verder moeten onderzocht worden door middel van een
ruimtelijk veiligheidsrapport.

14.4.3 Onderzoeksvraag ‘inwisselbaarheid qua locatie’

14.4.3.1 Aspect ruimtegebruik
Inzake mogelijke projectlocaties voor deze bijkomende ontwikkelingen is er vanuit
discipline mens – ruimte geen directe voorkeur aan te duiden.

14.4.3.2 Aspect gezondheid
Ter hoogte van de in de discipline lucht beschouwde beoordelingspunten werd het effect
t.a.v. gezondheid als verwaarloosbaar beoordeeld voor de parameter NO2, en beperkt
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negatief voor de parameter PM2,5 (daar de immissiekwaliteit >
gezondheidsadvieswaarden van de WHO).
Voor de parameter NO2 is er aanvullend tot een beperkt negatief effect ter hoogte van de
wegsegmenten waarop het bijkomend programma ontsloten wordt:

§ scenario 1: een beperkte bijdrage voor parameter NO2 ter  hoogte  van  de
Groenendaallaan (tussen 0,4 en 1,2 µg/m³).

§ scenario 2: een beperkte bijdrage voor parameter NO2 ter hoogte van het noordelijke
deel van het plangebied en de Michiganstraat (tussen 0,4 en 1,2 µg/m³).

§ scenario 3: een beperkte bijdrage voor parameter NO2 nabij de Groenendaallaan
(tussen 0,4 en 1,2 µg/m³).

Ter hoogte van die wegsegmenten bevindt zich (momenteel) evenwel geen woon- of
verblijfsfunctie.  De locatiekeuze voor het aanvullend basisprogramma maakt ten aanzien
van het aspect gezondheid aldus geen verschil.

14.4.3.3 Aspect externe veiligheid
M.b.t. het aspect externe veiligheid kan grofweg gesteld dat hoe verder de projectlocatie
gelegen is van het havengebied, hoe gunstiger in principe vanuit het aspect externe
veiligheid.
Ten aanzien van mogelijke ontwikkelingen in de haven in het algemeen blijkt dat hoe
meer westelijk functies met hoge aantallen bezoekers in het plangebied wordt voorzien,
hoe dichter de afstand wordt tot het havengebied. In die zin zal de draagkracht vanuit het
oogpunt van de externe risico's in het oostelijke gedeelte van het havengebied afnemen.

14.4.4 Onderzoeksvraag ‘mogelijkheid tot functionele verbreding en/of
verdichting’

14.4.4.1 Aspect externe veiligheid
Voor het aspect externe veiligheid kan integraal verwezen worden naar de bespreking
onder § 14.4.2.1.

14.4.5 Onderzoeksvraag ‘In welke mate is het plangebied ten zuiden van de
Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?’

14.4.5.1 Aspect ruimtegebruik
De winst aan (woon)functie kan algemeen positief beoordeeld worden. De grootteorde
van de beoordeling hangt uiteindelijk echter af van de ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving en de geschiktheid voor woonfunctie (gezondheid, externe veiligheid...). Deze
elementen komen hierna aan bod.

14.4.5.2 Aspect ruimtelijke kwaliteit
Voor de beoordeling van de geschiktheid voor wonen op het vlak van ruimtelijke kwaliteit
worden een aantal aspecten in beschouwing genomen, zijnde de nabijheid van
voorzieningen en (stedelijk)groen en de omgevingskwaliteit.
De omgevingskwaliteit wordt bepaald op basis van de belevingswaarde en
gezondheidsaspecten (hinder).

BELEVINGSWAARDE - Hoewel de belevingswaarde deels een subjectief gegeven is, kan wel
algemeen gesteld worden dat voor het plangebied de belevingswaarde op vandaag laag
is: omliggende wegenis (Staatsburgbrug, Groenendaallaan, Noorderlaan) met bijhorende
visuele en auditieve hinder, nabijheid industrie en havenactiviteiten ook binnen
plangebied (met (container)opslagruimtes, loodsen, vrachtschepen, …), ontbreken van
groen, lage architecturale waarde, weinig samenhang, veel verharding, aanwezigheid
hoogspanningslijn…
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De implementatie van een woonfunctie in het plangebied zal dan ook gepaard moeten
gaan met de nodige aandacht voor een opwaardering van de belevingswaarde van en in
het gebied.
Anderzijds biedt het plangebied op het vlak van wonen een opportuniteit om wonen aan
het water te ontwikkelen. Water geeft in een woonomgeving een groot gevoel van ruimte
en rust, en creëert een hoge omgevingskwaliteit. De aanwezige (vracht)schepen verstoren
dit beeld wel gedeeltelijk.
Vanuit het aspect belevingswaarde is wonen op basis van de huidige kwaliteiten in het
gebied bijgevolg het meest aangewezen in het zuidelijk gedeelte van het plangebied, i.c.
nabij het Straatsburgdok. Elders in het plangebied, i.c. in de zone tussen de
Groenendaallaan en de Michiganstraat, zijn extra maatregelen om de belevingswaarde
op te krikken wenselijk indien men daar een woonfunctie wenst te implementeren. Om
een kwalitatieve woonomgeving te creëren en garanderen, zal er nood zijn aan voldoende
ruimte voor publieke voorzieningen en groen (zie verder). Specifiek voor de omgeving van
het Straatsburgdok  kan bij de implementatie van een woonfunctie worden ingezet op de
ontwikkeling van een kwalitatieve kade om een aangename verblijfsruimte langs het
water te creëren en de relatie met het Straatsburgdok te bevorderen, in de mate dat dit
combineerbaar is met eventuele watergebonden activiteiten (bv. overslag) op deze locatie
en dit de primaire havenactiviteiten niet in het gedrang brengt. De Vlaamse Waterweg
wijst hier op een minimale afstand van 6m, en bij voorkeur 10 m, die moet gevrijwaard
blijven vanaf het Straatsburgdok, om deze goed te laten functioneren in functie van de
waterweggebruiker.

NABIJHEID  VAN  VOORZIENINGEN  -  Wat  betreft  de  nabijheid  van  voorzieningen  blijkt
algemeen binnen het plangebied een afwezigheid van voorzieningen. Rekening houdende
met de afstand  en de bereikbaarheid zullen woningen inzake voorzieningen aangewezen
zijn op de voorzieningen binnen de wijk Luchtbal. In de richtnota van het RUP werd een
omgevingsanalyse uitgevoerd waarin op basis van statistische data de omgeving op een
kwantitatieve en objectieve manier in beeld werd gebracht, en een analyse werd gemaakt
van tekorten22 en tekortzones23 op vlak van woonondersteunende voorzieningen (groen,
onderwijs,  jeugd,  sport,  cultuur,  welzijn)  en  dit  zowel  voor  buurt  (afstand  van  400  m
vogelvlucht), wijk (afstand van 800 m vogelvlucht) en stadsdeel (afstand van 1600 m
vogelvlucht) voorzieningen.
Uit het onderzoek blijkt dat de tekorten en tekortzones voor de wijk Luchtbal en de Haven
beperkt zijn.

· Tekorten en tekortzones:
o Buurtvoorzieningen: bakker, slager en bank
o Wijkvoorziening: open ruimte (5 ha) en supermarkt
o Stadsdeelvoorzieningen: DKO Muziek, DKO Beeld en een fuifruimte

· Enkel tekortzones (loopafstand) en geen tekorten
o Buurtvoorziening: jeugdwerk
o Stadsdeelvoorzieningen: overdekt zwembad en recyclagecentrum

· Enkel tekorten (draagkracht) en geen tekortzones
o Buurtvoorziening: (mini) supermarkt
o Stadsdeelvoorziening: open ruimte (10 ha) en sporthal

In het kader van het masterplan Luchtbal werd in 2012 een enquête opgeleverd die peilde
naar ‘het gebruik van en de betrokkenheid van bewoners bij de wijk Luchtbal’. De enquête
werd door de UA en de KUL in december 2011 afgenomen.
De vraagstelling naar een gewenst investeringsprogramma levert een vraag naar
volgende investeringen op:

22 Tekorten worden gehanteerd om te bepalen hoeveel voorzieningen er tekort zijn in een bepaalde buurt, wijk

of stadsdeel.
23 Een tekortzone duidt de inwoners die buiten de invloedssfeer van een voorziening wonen.
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· Winkelvoorzieningen;
· sport en cultuur, vrije tijd, jeugd, vereniging

Uit de behoeftepeilingen die voortkomen uit de Zaalzoeker, een instrument dat
beschikbaar wordt gesteld op de website van de stad Antwerpen, blijkt de vraag naar een
moskee en een feestzaal.

In functie van het Bovenlokaal Groenplan van de stad Antwerpen werd een analyse
uitgevoerd van het ‘Gebruik’ van groen. In deze nota is vastgesteld of er in een buurt, wijk
of  stadsdeel  voldoende  groen  aanwezig  is  in  functie  van  de  bevolkingsdichtheid.  De
analysenota ‘Gebruik’ geeft vervolgens de bereikzones voor groen weer op buurt-, wijk-
en stadsdeelniveau.
Hieruit blijkt dat het plangebied voor een groot deel in de bereikzone van buurtgroen ligt.
De invloed van wijkgroen verschilt duidelijk: het plangebied ligt niet in een bereikzone.
Voor wat betreft het stadsdeelgroen behoort nagenoeg heel het plangebied tot de
bereikzone.

Figuur 14-2: bereik buurtgroen, wijkgroen en stadsdeelgroen

Indien er nieuwe woonfunctie wordt voorzien ter hoogte van het plangebied zal er nood
zijn aan voldoende ruimte voor publieke voorzieningen om de kwaliteit van het
woonweefsel te garanderen. Onderstaande tabel geeft mathematisch weer welke
voorzieningen nodig zijn per aantal geplande inwoners indien de huidige stedelijke
gemiddelden worden gehanteerd.
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Bepaalde tekorten in de omgeving (zie hoger) zouden eventueel ook kunnen worden
opgevangen binnen het plangebied zelf. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende
rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid van deze voorzieningen, zowel vanaf de
eventueel nieuw te ontwikkelen woningen als vanaf de bestaande woongebieden (wijk
Luchtbal). Hierbij zal vooral de oversteekbaarheid van de bestaande wegen van belang
zijn (Noorderlaan en Groendendaallaan), en dient daarom rekening te worden gehouden
met de inplanting van eventuele voorzieningen en de locatie van oversteekplaatsen.

Zoals blijkt uit bovenstaande zijn een aantal randvoorwaarden nodig alvorens
woonfunctie kan gerealiseerd worden binnen het plangebied. Indien deze niet voorzien
worden kan het effect als negatief (--) beoordeeld worden.
Indien deze wel worden voorzien kan dit algemeen een opwaardering van de ruimtelijke
kwaliteit van het plangebied en zo ook een meerwaarde creëren voor de omgeving. Het
effect kan dan als beperk positief (+) beoordeeld worden.

14.4.5.3 Aspect gezondheid

Uit de discipline geluid blijkt dat voor de bestaande woningen in het deelgebied gelegen
langs de Noorderlaan de Lden in de huidige referentiesituatie meer dan 70 dB(A) bedraagt.
Bijna het gehele plangebied ligt binnen een geluidscontour van meer dan 50dB(A).
Hoewel het plan op zich geen verhoging van de Lden veroorzaakt is  hierdoor vanuit  het
aspect gezondheid een woonfunctie ter hoogte van het deelgebied niet aan te raden.
Indien toch voor een woonfunctie geopteerd wordt zijn technische maatregelen (extra
gevelisolatie) noodzakelijk. Een doordachte inplanting, inrichting en
gebouwenconfiguratie kunnen ook deels een oplossing bieden en een woonfunctie
aanvaardbaar maken. Zo kunnen gebouwen langs de Noorderlaan en Groenendaallaan
een afschermende werking uitoefenen naar het achterliggend binnengebied of zone langs
het dok, waardoor ook het buitenklimaat plaatselijk kan verbeteren. Bewoonbare
vertrekken langs de kant van de Noorderlaan en Groenendaallaan worden best vermeden.

Hoewel de toetsingswaarden voor de luchtkwaliteit, zoals gehanteerd in de discipline
lucht, binnen het plangebied gerespecteerd blijven voor de verkeersgerelateerde
parameters, wordt de gezondheidskundige advieswaarde van de WHO voor PM2,5 echter
wel overschreden. Voor NO2 wordt de drempel van 80% van de toetsingswaarde (WHO)
overschreden, maar de toetsingswaarde zelf niet. Dit zowel voor de referentiesituaties als
verschillende scenario’s 1, 2 en 3.
Vanuit het aspect gezondheid gelinkt aan de verkeersgerelateerde luchtkwaliteits-
parameter  PM2,5  is  het  plangebied  dan  in  principe  ook  minder  geschikt  voor  een
woonfunctie. Hierbij dient evenwel opgemerkt dat uit het jaarverslag van de VMM blijkt
dat in Vlaanderen 97% van de inwoners in een gebied wonen waar de advieswaarde van
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de WHO voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie wordt overschreden. Aan de
dagadvieswaarde voor deze parameter wordt volgens de VMM nergens in Vlaanderen
voldaan. Volgens de WHO bestaat er voor fijn stof geen veilige drempelwaarde waaronder
geen nadelige effecten voorkomen.

In functie van gezondheid kunnen de maatregelen geformuleerd onder de discipline lucht,
worden bijgetreden. Het plangebied beschikt over uitstekende multimodale
voorzieningen, zowel voor langzaam verkeer als voor het openbaar vervoer. Stimuleren
en faciliteren van duurzame vervoerswijzen is cruciaal om het potentieel van de locaties
maximaal te benutten en zal in positieve zin bijdragen aan de luchtkwaliteit.  Ook kan
een doordachte gebouwenconfiguratie en inrichting van het gebied bij de latere inrichting
mogelijks plaatselijk een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Zo ervoor
geopteerd wordt om een woonfunctie in delen van het plangebied toe te laten, dient dit
bij  de verdere uitwerking nader onderzocht te worden. Onder § 14.5.9.1 zijn vanuit  de
literatuur alvast een aantal maatregelen opgesomd rond stadsgroen en luchtkwaliteit.

Vanuit het aspect gezondheid is het plangebied bijgevolg niet zonder meer geschikt voor
wonen, zeker nabij wegenis. Zoals hierboven aangegeven kunnen wel bepaalde
maatregelen worden getroffen om het geluid- en luchtklimaat te verbeteren, zoals
technische maatregelen (akoestische isolatie) en een doordachte inplanting, inrichting en
gebouwenconfiguratie… Op dit moment is er nog geen concreet inrichtingsplan voor het
gebied. Vanuit het aspect gezondheid wordt het noodzakelijk geacht om de opmaak van
een inrichtingsplan te laten samensporen met een ontwerpend onderzoek, waarbij naar
een zo gunstig mogelijk leefklimaat op het vlak van lucht en geluid kan worden gestreefd.

14.4.5.4 Aspect externe veiligheid
ALGEMEEN - Voor gebieden met woonfunctie geldt het risicocriterium van 10-6/jr. De enige
Seveso-inrichting waarvan de IRC's tot het plangebied reiken, is de nabije vestiging van
Euroports Terminals Antwerp. Uit het OVR/16/08 dd. 12/2016 volgt dat de IRC van 10-6/jr
verbonden aan de nabije vestiging van Euroports Terminals Antwerp in het uiterst
noordelijke gedeelte van het plangebied reikt tot zowat de helft van dit gebied.

De afstand van de IRC van 10-6/jr tot het gedeelte van het plangebied ten zuiden van de
Michiganstraat bedraagt tenminste een 350-tal meter. Vanuit het oogpunt van het
plaatsgebonden risico is een woonzone in het 'gebied Contactzone' ten zuiden van de
Michiganstraat aldus mogelijk.

Inzake ruimere ontwikkelingsmogelijkheden met alternatieve invullingen en de mate van
inwisselbaarheid van het basisprogramma zou ook het gebied ten noorden van de
Michiganstraat voor woonzone in beschouwing kunnen genomen worden. Naarmate een
woonzone ten noorden van de Michiganstraat meer en meer noordelijk zou voorzien
worden, stelt men vast dat de afstand tot de IRC van 10-6/jr verbonden aan de activiteiten
van  Euroports  Terminals  Antwerp  hierdoor  kleiner  en  kleiner  wordt,  waarbij  in  de
noordelijke helft van het plangebied ten noorden van de Michiganstraat een woonzone
niet  mogelijk  is  (de  IRC  van  10-6/jr reikt hier tot +/- de helft van dit deel van het
plagenbied). Naarmate een woonzone verder opschuift naar het noorden wordt de
afstand tot Euroports Terminals Antwerp kleiner met mogelijke beperkingen naar
toekomstige mogelijkheden voor Euroports Terminals Antwerp tot gevolg.

GROEPSRISICO -  Het  aspect  van  het  groepsrisico  met  een  woongebied  ten  zuiden  van  de
Michiganstraat komt hierbij naar voor in zoverre dit een grotere personendichtheid zou
betekenen dan in de huidige situatie. Het groepsrisico verbonden aan de vestiging van
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Euroports Terminals Antwerp is echter beperkt24 zodat van een hogere personendichtheid
geen belangrijke invloed is te verwachten.

Andere Seveso-inrichtingen waarvan relevante effecten ter hoogte van het plangebied
niet zijn uit te sluiten betreffen enerzijds ARLANXEO Belgium en anderzijds 3M Belgium,
beide op de linker Schelde oever. Het gaat hier in beide gevallen om mogelijke effecten
omwille van een belangrijke vrijzetting van een toxisch product.
Voor ARLANXEO Belgium bereikt de maximale25 relevante effectafstand een gedeelte van
het plangebied. Deze relevante kans houdt verband met een blootstelling aan een toxisch
product, en geldt voor personen buiten in open lucht (plaatsgebonden risico) bij
nachtelijke weerscondities. Omdat de meeste personen ter hoogte van het plangebied 's
nachts ‘binnenshuis’ aanwezig zijn (groepsrisico), wordt er geen belangrijke invloed
verwacht van een hogere personendichtheid ten zuiden van de Michiganstraat.
Voor 3M Belgium bereikt de maximale26 relevante effectafstand het volledige 'gebied
Contactzone'. Ook hier gaat het om een blootstelling aan een toxisch product en geldt de
relevante kans voor personen in open lucht (plaatsgebonden risico). Voor het groepsrisico
wordt er geen belangrijke invloed verwacht van een hogere personendichtheid ten zuiden
van de Michiganstraat.

Inzake ruimere ontwikkelingsmogelijkheden met alternatieve invullingen en de mate van
inwisselbaarheid van het basisprogramma zou ook het gebied ten noorden van de
Michiganstraat voor woonzone in beschouwing kunnen genomen worden. De hoger
gegeven beschouwingen ten aanzien van het groepsrisico blijven gelden voor dergelijke
situatie. Hierbij kan vermeld worden dat het noordelijke deel van het 'gebied
Contactzone' weliswaar op iets grotere afstand gelegen is van de bedrijven ARLANXEO
Belgium en 3M Belgium, doch dit verschil is relatief te beperkt om determinerend te zijn.

Moesten er in het plangebied woningen komen of behouden blijven, onder welke vorm
dan ook (bv. conciërgewoningen) dan dienen deze indien ze clusters vormen (een cluster
is een groep van 5 woningen die zich op een afstand van max 50 m van elkaar bevinden)
qua externe veiligheid op dezelfde manier als woongebied beschouwd te worden.

Kwetsbare functies in gebied met woonfunctie

In de situatie waar het stedenbouwkundig voorschrift voor wonen in het plangebied ten
zuiden van de Michiganstraat tegelijk ook kwetsbare functies zou toelaten, dient rekening
gehouden te worden met het criterium voor het plaatsgebonden risico van 10 -7/jr. Uit
OVR/16/08 van Euroports Terminals Antwerp volgt dat de IRC van 10-7/jr verbonden aan
haar nabije vestiging het uiterst noordelijke gedeelte van het plangebied beslaat. De
afstand van de IRC van 10-7/jr tot het gedeelte van het plangebied ten zuiden van de
Michiganstraat bedraagt een 250-tal meter. Vanuit het oogpunt van het plaatsgebonden
risico is een kwetsbare functie in de eventuele woonzone in het plangebied ten zuiden van
de Michiganstraat aldus mogelijk.

Inzake ruimere ontwikkelingsmogelijkheden met alternatieve invullingen en de mate van
inwisselbaarheid van het basisprogramma zou ook het gebied ten noorden van de
Michiganstraat voor woonzone in beschouwing kunnen genomen worden. Indien hier
tegelijk ook kwetsbare functies zouden worden toegelaten, zal naarmate deze

24 het maximum slachtofferaantal < 10 personen
25  dit geldt enkel voor de scenario's waarvoor de grootste effectafstanden worden bereikt (op- en

overslag van chloor) - zie het meest recente OVR/13/27
26  dit geldt specifiek voor een installatie-onderdeel in de uitzonderlijke situatie dat de productinhoud op

een verhoogde temperatuur is (opslag electroliet dat vnl. bestaat uit waterstoffluoride) - zie het meest recente

OVR/07/06
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mogelijkheid ten noorden van de Michiganstraat meer en meer noordelijk zou voorzien
worden,  de  afstand  tot  de  IRC  van  10-7/jr verbonden aan de activiteiten van Euroports
Terminals Antwerp hierdoor kleiner en kleiner worden waarbij in het uiterste noorden dit
niet  mogelijk  is  (de  IRC  van  10-7/jr beslaat in het noorden het 'gebied Contactzone').
Naarmate een kwetsbare locatie verder opschuift naar het noorden wordt de afstand tot
Euroports Terminals Antwerp kleiner met mogelijke beperkingen naar toekomstige
mogelijkheden voor Euroports Terminals Antwerp tot gevolg.

Mogelijke impact van een woonfunctie in het plangebied op (ontwikkelingen in) de
omgeving

GEBIEDEN MET WOONFUNCTIE - Een gebied met woonfunctie voorzien binnen het gebied
Contactzone Noorderlaan betekent dat de afstand van het havengebied tot gebieden met
woonfunctie kleiner wordt (omdat de gebieden met woonfunctie nu ten oosten van de
Noorderlaan gesitueerd zijn). Hoe meer westelijk het gebied met woonfunctie in het
plangebied wordt voorzien, hoe dichter de afstand wordt tot het havengebied. In die zin
zal de draagkracht vanuit het oogpunt van de externe risico's in het oostelijke gedeelte
van het havengebied afnemen.

KWETSBARE LOCATIES - In de situatie waarbij het stedenbouwkundig voorschrift voor wonen
in het gebied Contactzone Noorderlaan ten zuiden van de Michiganstraat tegelijk ook
kwetsbare locaties zou toelaten, zal de afstand van het havengebied tot terreinen met
kwetsbare locaties kleiner worden (omdat de kwetsbare locaties nu ten oosten van de
Noorderlaan gesitueerd zijn). Hoe meer westelijk het terrein met een kwetsbare locatie in
het plangebied wordt voorzien, hoe dichter de afstand wordt tot het havengebied. In die
zin zal de draagkracht vanuit het oogpunt van de externe risico's in het oostelijke gedeelte
van het havengebied afnemen. Voor een kwetsbare locatie helemaal in het zuidelijke
gedeelte van het plangebied (ten zuiden van de Groenendaallaan) zal de invloed meer
beperkt blijven, omdat er in de zuidoostelijke hoek van het havengebied al een kwetsbare
locatie (school) aanwezig is.

GROEPSRISICO - Het aspect van het groepsrisico werd reeds hoger aangehaald bij de
beoordeling van de retail ten aanzien van de reeds aanwezige bedrijven (§ 14.4.1.3). In
een ruimere context zullen hogere personendichtheden tot een hoger groepsrisico
aanleiding kunnen geven voor mogelijke nieuwe Seveso-inrichtingen in het oostelijke
gedeelte van het havengebied.

14.5 Effectbespreking ruimtelijke structuur

14.5.1 Effectbespreking werkhypothese externe ontsluiting

14.5.1.1 Ruimtelijke structuur en samenhang

De werkhypothese voor de externe ontsluiting voorziet dat de functies in het plangebied
enkel via de Noorderlaan worden ontsloten, niet via de Vosseschijnstraat.
Indien de ontsluiting via de Vosseschijnstraat wordt opgeheven is het belangrijk dat er
voldoende rekening wordt gehouden met de ontsluiting en bereikbaarheid van de
verschillende aanwezige en nieuwe functies, dit hangt ook samen met de volgende twee
onderzoeksvragen. Dit komt uitgebreid aan bod binnen de discipline mobiliteit.

Deze werkhypothese gaat ook samen met de werkhypothese van de ononderbroken
groene corridor. Voor een gebundelde effectbespreking wordt verwezen naar § 14.5.4.
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14.5.2 Onderzoeksvraag ‘noodzaak/wenselijkheid inschakeling Vosseschijnstraat’

14.5.2.1 Aspect gezondheid

Binnen discipline lucht werden binnen deze onderzoeksvraag de B-varianten van de
scenario’s 1, 2 en 3 bekeken. Deze B-variant bespreekt immers de variant met ontsluiting
naar de Vosseschijnstraat, en kan de wenselijkheid en of het effect van de inschakeling
van de Vosseschijnstraat in beeld brengen. Gezien binnen de discipline lucht een toetsing
gebeurt aan de EU-toetsingswaarden wordt hier bijkomend een toetsing gedaan aan de
WHO-advieswaarden.

In onderstaande tabel (Tabel 14-4) worden de berekende verkeersemissies (IFDM-Traffic)
voor scenario 2B voor de specifieke beoordelingspunten vergeleken met de
referentiesituatie (1) en de gezondheidskundige advieswaarde van WHO.
Wat betreft scenario 1 en 3 is het verschil in intensiteit, met of zonder inschakeling van
de Vosseschijnstraat bij deze wegsegmenten dermate klein dat het verschil in
luchtkwaliteit ten opzichte van de niet-inschakeling van de Vosseschijnstraat te
verwaarlozen is. Een aparte modellering van deze scenario’s werd bijgevolg binnen
discipline lucht niet berekend, maar gelijk verondersteld met de niet inschakeling van de
Vosseschijnstraat (scenario 1A) en 3A, zie hoger).

Uit onderstaande tabel blijkt dat de verschillen tussen de referentiesituatie (1) en het
scenario  2B  voor  wat  betreft  NO2  en  PM2,5  beperkt  zijn  en  kleiner  dan  1%  van  de
gezondheidskundige advieswaarde ter hoogte van de beoordelingspunten. Ook voor EC is
de bijdrage beperkt en kleiner dan 1% ter hoogte van de beoordelingspunten.

Tabel 14-4: berekende immissieconcentraties van scenario 2B in vergelijking van de referentiesituatie (1)

Beoordelingspunten

NO2 PM2,5 EC

GT* Ref
(1)

Bijdrage  GT ref Bijdrage  GT ref Bijdrage

Omschrijving
µg/
m³

µg/
m³

% GAW** µg/
m³

µg/
m³

% GAW µg/
m³

µg/
m³

%

BP2 (centraal plangebied) 35,0 34,8 0,42 % 13,1 13,1 0,12% 0,99 0,98 0,45 %

BP1 (zuiden van Michiganstraat) 34,6 34,3 0,64 % 13,1 13,1 0,16% 0,98 0,97 0,59 %

BP5 (Luchtbal) 36,1 35,8 0,56 % 13,1 13,1 0,12% 1,00 1,00 0,44 %

BP7 (Ten noorden van Luchtbal) 35,3 35,2 0,38 % 13,1 13,1 0,06% 0,99 0,99 0,24 %

BP3 (Noorden van
Groenendaallaan) 34,6 34,5 0,25 % 13,1 13,1 0,08% 0,97 0,97 0,27 %

BP4 (Zuiden van
Groenendaallaan) 33,9 33,8 0,21 % 13,1 13,0 0,06% 0,95 0,95 0,20 %

BP6 (Noordelijk deel van
plangebied) 34,3 34,2 0,33 % 13,1 13,1 0,08% 0,98 0,97 0,26 %

*GT = geplande toestand;

**GAW = gezondheidskundige advieswaarde

Ter hoogte van de beoordelingspunten kan het gezondheidseffect bijgevolg als
verwaarloosbaar beoordeeld worden voor de parameter NO2, en beperkt negatief voor de
parameter en PM2,5 (daar de immissiekwaliteit voor deze laatste >
gezondheidsadvieswaarden van de WHO).
Uit discipline lucht blijkt wel nog
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§ een beperkte bijdrage voor de parameter NO2 ter hoogte van het noordelijke deel van
het plangebied en de Michiganstraat (tussen 0,4 en 1,2 µg/m³).

Hieruit blijkt dat er wat gezondsheidseffecten via de luchtkwaliteit geen verschil is indien
de Vosseschijnstraat ingeschakeld wordt of niet.

14.5.3 Onderzoeksvraag ‘organisatie interne ontsluiting’

14.5.3.1 Ruimtelijke structuur en samenhang

Bij de organisatie van de interne ontsluiting dient voldoende aandacht te gaan naar de
bereikbaarheid voor langzaam verkeer. Indien bepaalde voorzieningen worden ingepland
in functie van wonen (aanwezige woonwijk Luchtbal of nieuwe in te planten woningen in
het plangebied) is een veilige ontsluiting voor voetgangers (en fietsers) van en naar deze
voorzieningen van belang, en zo ook de aansluiting op de aanwezige oversteekplaatsen
op de omliggende wegenis (Noorderlaan en Groenendaallaan).
Dit komt verder aan bod binnen de discipline mobiliteit.

14.5.4 Werkhypothese groene spoorwegcorridor

14.5.4.1 Ruimtelijke structuur en samenhang
De werkhypothese voor een groene spoorwegcorridor bestaat erin om een maximaal
ononderbroken en onverharde groene strook te creëren parallel aan de Vosseschijnstraat.
Deze strook bestaat in de referentiesituatie hoofdzakelijk uit deels in onbruik geraakte,
deels nog gebruikte spoorbundels, grasperken en verhard bedrijventerrein.

Het voorzien van een groene corridor kan lokaal  ook een meerwaarde creëren voor de
stedelijke groenstructuur, die op vandaag binnen het plangebied grotendeels ontbreekt.
Verder kan deze groencorridor ook fungeren als buffer tussen het plangebied en het
industriële havengebied. De mate waarin deze groencorridor kan fungeren als buffer en
meerwaarde creëren voor de stedelijke groenstructuren zal afhangen van de mate waarin
de sporenbundel aanwezig en in gebruik blijft. In het noordelijke deel is de vrije ruimte
naast de sporenbundels immers beperkt. Indien, bijvoorbeeld op langere termijn, (een
deel van) deze sporenbundels kunnen worden opgeheven kan de functie als buffer en
groenstructuur van deze groencorridor versterkt worden.

Indien de groene corridor gecombineerd wordt met een trage verbinding (zie 14.5.6) kan
hierbij een kwalitatief alternatief gecreëerd worden voor de langzaamverkeersfunctie van
de Vosseschijnstraat (zie ook discipline mobiliteit). Indien die gecombineerd worden met
groene  doorsteken  voor  langzaam  verkeer  doorheen  het  plangebied  (zie  §  14.5.7)  in
aansluiting bij de groenvoorzieningen in de woonwijk Luchtbal kan een groen netwerk
gecreëerd worden voor langzaam verkeer.

De lokale bijdrage van een groene corridor aan de stedelijke groenstructuur kan als
beperkt positief (+) beoordeeld worden.

14.5.4.2 Ruimtelijke kwaliteit

Zoals reeds hoger aangegeven kan de ontwikkeling van een groene corridor fungeren als
buffer tussen het plangebied en de industriële havengebied, wat algemeen een
opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit kan betekenen. Vanuit discipline biodiversiteit
wordt aanbevolen om vooral in te zetten op het creëren van een habitat in functie van
insecten, met bloemenrijke ruigte met struiken zoals meidoorn. Dit betekent weinig hoog
opgaande groenelementen, waardoor geen echte visuele buffer kan gecreëerd worden.
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Zoals reeds hoger aangegeven zal de effectiviteit van de groencorridor als buffering en in
functie van opwaardering ruimtelijke kwaliteit ook afhangen van het gebruik en
aanwezigheid van de sporenbundel.

Het deel van de groene corridor ten zuiden van de Michiganstraat kan een meerwaarde
betekenen voor de eventueel te voorziene woonfunctie in deze zone (zie § 14.4.5).  Indien
deze groene zone aansluiting vindt bij te voorziene (publieke) groene ruimte en
desgevallend een opgewaardeerde kwalitatieve (groene) kade, vergroot dit de kwaliteit
en de toegankelijkheid van (gebruiks)groen voor deze woningen.
Vanuit de bestaande potenties van belevingswaarde is wonen het meest aangewezen in
het zuidelijke gedeelte van het plangebied, i.c. nabij het Straatsburgdok (zie hoger -
§ 14.4.5.2). Elders in het plangebied zijn extra maatregelen nodig om de belevingswaarde
op te krikken. Om een kwalitatieve woonomgeving te creëren en garanderen, zal er nood
zijn aan voldoende ruimte voor publieke voorzieningen en groen (zie hoger -  § 14.4.5.2).
Daarbij kan worden ingezet op de ontwikkeling van een kwalitatieve kade om een
aangename verblijfsruimte langs het water te creëren en de relatie met het
Straatsburgdok te bevorderen (waarbij rekening dient te worden gehouden de
combineerbaarheid van de watergebonden activiteiten en het vrijhouden van een strook
van 6m vanaf het Straatsburgdok) en verder de verbinding te maken naar de groene
corridor in noordelijke richting. Een aandachtspunt hierbij is een veilige kruising met de
Groenendaallaan.

De lokale bijdrage van een groene corridor aan de ruimtelijke kwaliteit en stedelijke
groenstructuur kan als beperkt positief (+) beoordeeld worden.

14.5.5 Onderzoeksvraag : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een
functie vervullen als zone om hittestress in de omgeving tegen te gaan?

14.5.5.1 Aspect gezondheid

Het “stedelijk hitte eiland effect” is toe te schrijven aan de vaak “donkere” oppervlakten
in stedelijke gebieden zoals weginfrastructuur, de opwarming door energieverbruik en
verkeer, en dit gecombineerd met een beperkte vegetatie (Aertsens et al, 2012)27.
Blootstelling aan hitte kan aanleiding geven tot (vroegtijdig) overlijden en tal van
aandoeningen of hindereffecten (oa. respiratoire aandoening, slaapstoornissen…).
Buekers et al. (2012) schatten het aantal verloren kwaliteitsvolle levensjaren (DALYs) in
Vlaanderen ten gevolge van hitte jaarlijks gemiddeld op 1000. Over het aantal verloren
jaren door sterfte door hitte is veel onzekerheid. Er wordt verwacht dat de hittegolven en
het “stedelijk hitte eiland effect” qua intensiteit en frequentie in de toekomst nog zullen
toenemen door de globale klimaatverandering.

In  het  kader  van  dit  MER  bekijken  we  in  welke  mate  de  zone  beoogd  voor  de  groene
corridor een functie kan vervullen bij het tegengaan van hittestress in het plangebied (en
omgeving).

De  zone  die  ontwikkeld  kan  worden  als  groene  strook  is  vrij  smal.  Vooraleer
groenstructuren een verkoelende werking hebben tot buiten hun eigen oppervlak  is een
groter aaneengesloten oppervlak van groen nodig.  In Aertsens et al. (2012) wordt hiertoe
gewag gemaakt van 5 ha. De volledige zone is op zich voldoende groot (+/- 8 ha). Gezien
echter, zeker op korte termijn, het noordelijke deel van de sporenbundel nog in gebruik

27 Bron : Aertsens Joris, De Nocker Leo, Lauwers Hugo, Norga Katelijne, Simoens Ilse, Meiresonne Linda,

Turkelboom Francis, Broekx Steven. (2012). “Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente”;

Studie uitgevoerd in opdracht van: ANB – Afdeling Natuur en Bos; 144 p.
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blijft en ook andere deelzones een specifieke functie vervullen (zie hoofdstuk
omgevingsanalyse) zal de zone van de groene corridor op zich zodoende te beperkt zijn in
oppervlakte om effectief een verkoelende werking uit te oefenen op de rest van het
plangebied en omgeving.
Een mogelijkheid bestaat er in om de groene corridor in functie van het tegengaan van
hittestress in te richten als schaduwrijke zone waar eventuele bewoners, werknemers of
andere gebruikers van het plangebied en omgeving verkoeling kunnen vinden (smalle bos-
of parkstructuur, eventueel met waterpartijen). Dit kan door de groenstructuur maximaal
te beplanten met hoogstammige bomen, dewelke voor een schaduwrijke westzijde van
het plangebied kunnen zorgen. Een opmerking in dit kader is dat schaduwarm stilstaand
water ’s nachts eerder een negatief effect heeft op hittestress; het water slaat overdag
warmte op en geeft dit terug vrij als het ’s nachts weer afkoelt. Bij deze optie om de
corridor met hoogstammig groen te beplanten, dient de bemerking gemaakt dat deze
invulling met hoogstammig groen in tegenstrijd is met de conclusies van de discipline
biodiversiteit waarin nagegaan werd op welke manier de groene corridor een effectieve
verbindingsfunctie kan vervullen.
Reductie van hittestress binnen het plangebied kan daarom beter worden nagestreefd
door gepaste maatregelen te nemen binnen, eerder dan in de rand van het plangebied:

De volgende aanbevelingen die Aertsens et al. (2012) in hun literatuurstudie aanhalen om
het microklimaat in stedelijk gebied te verbeteren aan de hand van vegetatie, zijn ook
bruikbaar in het plangebied:

§ De promotie van groendaken en gevelgroen om opwarming op warme zonnige dagen
te reduceren.

§ Het verhogen van beschaduwing door loofbomen aan de zonnekant van gebouwen.
Loofbomen laten na hun bladval meer nuttige zonnestraling door in het koude,
donkere seizoen.

§ Het beschaduwen van airco-installaties

§ Het voorzien van groenblijvende bomen aan de noordkant van gebouwen om
energieverliezen op koude (winter)dagen te beperken.

Aanvullend hierop kunnen nog de volgende aanbevelingen geformuleerd worden:

§ het reduceren/beperken van de verharde oppervlakte binnen het plangebied.

§ het aanplanten van bomen in dwarse verbindingsstructuren en aanpalend aan
bedrijfsgebouwen (bij voorkeur zuidzijde), naast schaduw kunnen bomen in straten
verkoeling brengen door evapotranspiratie.

§ het vrijmaken voor ruimte voor toegankelijke schaduwrijke groenvoorzieningen.

§ Een doordachte kleur- en materiaalkeuze bij nieuwbouw. Warmteopname kan immers
beheerst worden door de keuze van materialen.

14.5.6 Onderzoeksvraag : In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een
langzaamverkeersfunctie vervullen?

14.5.6.1 Ruimtelijke structuur en samenhang

Zoals reeds hoger aangehaald en zoals ook beschreven binnen discipline mobiliteit kan
een langzaamverkeersfunctie langs de groene spoorwegcorridor een waardig alternatief
vormen voor de fietsfunctie van de Vosseschijnstraat, waarvan de fietsvoorzieningen op
vandaag niet conform zijn aan het Fietsvademecum. In het zuiden van het plangebied zou
de fietsverbinding kunnen aansluiten op de recreatieve fietsroute van het
fietsknooppuntennetwerk.
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Vanuit discipline mobiliteit worden een aantal voorwaarden opgesomd waaraan de
fietsverbinding dient te voldoen om als waardig fietsalternatief te fungeren.

14.5.6.2 Ruimtelijke kwaliteit

In combinatie met een groene corridor kan een kwalitatieve langzaamverkeersfunctie
gecreëerd worden. Een aandachtspunt hierbij is de inpassing van een kwalitatieve
verbinding en groencorridor, bij een nog actieve spoorwegbundel in het noordelijke deel.

14.5.7 Effectbespreking werkhypothese dwarsverbindingen

14.5.7.1 Ruimtelijke structuur en samenhang
Volgens de Atlas der Buurtwegen doorkruisten ooit 2 buurtwegen het plangebied. Op het
terrein zijn deze niet meer aanwezig en ook niet meer herkenbaar. Het voorzien van
dwarsverbindingen (een groenas en drie bouwvrije stroken) zorgt opnieuw voor een
betere doorwaadbaarheid van het plangebied wat, afhankelijk van de effectieve invulling,
de samenhang met de omgeving kan vergroten (zie verder onder § 14.5.8).

14.5.8 Onderzoeksvraag : Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een
impact op de effectiviteit?

14.5.8.1 Ruimtelijke structuur en samenhang
Zoals ook aangehaald in discipline mobiliteit is het belangrijk om de dwarsverbindingen
maximaal te laten aansluiten op oversteekplaatsen van de Noorderlaan om zo de
verbindingen voor voetgangers en fietsers te versterken en op een veilige manier te laten
gebeuren.

14.5.9 Onderzoeksvraag : Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of
dimensionering van de verbindingen kunnen gedaan worden i.f.v. de
effectiviteit?

14.5.9.1 Aspect gezondheid
Stadsgroen en luchtkwaliteit

Stadsgroen, vnl. bomen, kunnen ingezet worden om de luchtkwaliteit in stedelijk gebied
te verbeteren. Daarentegen kunnen bomen er ook net voor zorgen dat de ventilatie
afneemt, waardoor de luchtkwaliteit plaatselijk negatief beïnvloed wordt. Dit is te
vermijden op plaatsen waar veel mensen komen.
Aertsens et al. (2012) komen in hoofdstuk 4 (Invloed van Groen op de luchtkwaliteit) van
hun literatuurstudie28 tot de volgende richtlijnen m.b.t. groen in de openbare ruimte, die
vanuit dit MER als aanbeveling kunnen meegegeven worden (letterlijke vermelding) :

§ Algemeen

- Beperk het gebruik van boomsoorten die veel vluchtige organische stoffen
uitscheiden: plataan, eik, robinia (valse acacia), wilg en populier.

§ Groenbeheer in drukke verkeersstraten waar veel mensen worden blootgesteld:

28 Aertsens Joris, De Nocker Leo, Lauwers Hugo, Norga Katelijne, Simoens Ilse, Meiresonne
Linda, Turkelboom Francis, Broekx Steven. (2012). “Daarom groen! Waarom u wint bij
groen in uw stad of gemeente”; Studie uitgevoerd in opdracht van: ANB – Afdeling Natuur
en Bos; 144 p.



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 311

- Gebruik groenelementen die de luchtcirculatie minimaal verstoren, bijvoorbeeld
gevelbegroening, lage hagen of hier en daar een alleenstaande boom.

- Vermijd de aanplanting van aaneengesloten bomenrijen, vooral in drukke, smalle,
hoge street canyons.

§ Groenbeheer bij belangrijke bronnen van luchtpollutie, waar weinig mensen lokaal
worden blootgesteld:

- Hier kan de aanplant van bomen(rijen) en ander groen zinvol zijn omwille van de
filterende werking en het feit dat de lokale verminderde ventilatie, slechts relatief
weinig mensen zal hinderen.

- Draag  er  zorg  voor  dat  de  kruin  van  de  boom  voldoende  lucht  kan  doorlaten
(porositeit >50%)

- Plant  waar  mogelijk  de  bomen  in  lijnen  loodrecht  op  de  stroomrichting  van
vervuilde lucht.

- Voorkom dat de bomen de windsnelheid dicht bij de bron te veel dempen

- Vergroot het aantal bomen om de filtercapaciteit te vergroten.

- Gezonde, goed groeiende bomen hebben het meeste effect, zorg daarom voor
goede groeiomstandigheden. Zorg dat bomen volwassen kunnen worden. Gebruik
geen soorten die gevoelig zijn voor luchtverontreiniging.

- Zorg voor voldoende variatie om de cocktail van verontreiniging efficiënt aan te
pakken: (i) gebruik groenblijvende naaldbomen voor een effectieve opname van fijn
stof gedurende het jaar; (ii) gebruik loofbomen met ruwe of behaarde bladeren voor
de opname van fijn stof; (iii) Gebruik loofbomen met platte en brede bladeren voor
de opname van stikstofoxiden en ozon; (iv) Combineer opgekroonde bomen met
ondergroei van kruidachtigen en struiken.

§ Beschaduwing:

- Plant bomen voor het beschaduwen van geparkeerde auto’s zodat minder
organische vluchtige stoffen verdampen uit de benzinetanks.

- Gebruik alternatieve structuren zoals dakstructuren en pergola’s aangereikt met
groen indien bomen niet mogelijk zijn of de luchtcirculatie teveel beperken.

Tegengaan van hittestress

Zie aanbevelingen onder § 14.5.5.1

14.6 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Vanuit de milieubeoordeling wordt de volgende algemene randvoorwaarde opgelegd:
§ Vrijhouden van een zone van minimaal 6m langs het Straatsburgdok van constructies

of infrastructuur ifv de waterweggebruiker. Deze zone dient exclusief te worden
voorbehouden voor de waterweggebruiker.

Tabel 14-5 : Algemeen geldende maatregelen vanuit de discipline mens

Algemeen geldende maatregelen
 Implementatieniveau

Effect Score Milderende maatregel Score plan project andere
/ / Vrijhouden van een

zone van minimaal 6m
langs het
Straatsburgdok ifv de
waterweggebruiker.

/  X
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Daarnaast kunnen de volgende voorwaardelijke randvoorwaarden aangehaald worden,
afhankelijk van de beoogde doelstelling :
§ Randvoorwaarden/milderende maatregelen bij het voorzien van een woonfunctie in

het plangebied:
1. opwaardering van de belevingswaarde van en in het plangebied
2. voorzien van de nodige publieke voorzieningen om de kwaliteit van het

woonweefsel te garanderen.

Bij locatie van de inplanting van eventuele voorzieningen binnen het plangebied
rekening houden met de oversteekbaarheid van de wegenis (Groendendaallaan en
Noorderlaan)

3. Voldoende gevelgeluidsisolatie voorzien voor de nieuwbouw en dit volgens de
Belgische akoestische norm (NBN S 01-400-1 )

4. Layout van de nieuwbouw en woonfunctie afstemmen op de meeste geluidbelaste
gevel

5. Vanuit het aspect gezondheid wordt het noodzakelijk geacht om de opmaak van
een inrichtingsplan te laten samensporen met een ontwerpend onderzoek,
waarbij naar een zo gunstig mogelijk leefklimaat op het vlak van lucht en geluid
kan worden gestreefd.

Ten aanzien van het voorzien van een woonfunctie gelden aanvullend volgende
aanbevelingen:
§ Functionele tekorten in de omgeving opvangen binnen het plangebied.

Tekorten en tekortzones voor de wijk Luchtbal en de Haven zijn:
· Tekorten en tekortzones:

o Buurtvoorzieningen: bakker, slager en bank
o Wijkvoorziening: open ruimte (5 ha) en supermarkt
o Stadsdeelvoorzieningen: DKO Muziek, DKO Beeld en een

fuifruimte
· Enkel tekortzones (loopafstand) en geen tekorten

o Buurtvoorziening: jeugdwerk
o Stadsdeelvoorzieningen: overdekt zwembad en

recyclagecentrum
· Enkel tekorten (draagkracht) en geen tekortzones

o Buurtvoorziening: (mini) supermarkt
o Stadsdeelvoorziening: open ruimte (10 ha) en sporthal

Hierbij is het van belang rekening te houden met de inplanting van eventuele
voorzieningen en de locatie in functie van de oversteekbaarheid van de bestaande
wegen (Noorderlaan en Groenendaallaan)

§ Vanuit het aspect belevingswaarde is wonen op basis van de huidige kwaliteiten in
het gebied het meest aangewezen in het zuidelijk gedeelte van het plangebied, i.c.
nabij het Straatsburgdok. Elders in het plangebied, i.c. in de zone tussen de
Groenendaallaan en de Michiganstraat, zijn extra maatregelen om de
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belevingswaarde op te krikken wenselijk indien men daar een woonfunctie wenst te
implementeren.

§ Bij de implementatie van een woonfunctie langs de Straatsburgdok : inzetten op de
ontwikkeling van een kwalitatieve kade om de relatie met de relatie met het
Straatsburgdok te bevorderen, in de mate dat dit combineerbaar is met andere
watergebonden activiteiten (bv. overslag) en deze de primaire havenactiviteiten niet
in gedrang brengt. Hierbij dient een minimale afstand van 6m en bij voorkeur 10 m
voorzien te worden vanaf het Straatsburgdok, om deze goed te laten functioneren in
functie van de waterweggebruiker.

§ Aanbevelingen vanuit discipline lucht om de woonkwaliteit voor wat betreft
luchtkwaliteit te verbeteren
1. Scherm/berm: is het meest effectief aan de bron, 15 % à 20 % verlaging van de

wegbijdrage bij verkeersemissies (afhankelijk van de hoogte). In de onmiddellijke
omgeving van het scherm (eerste 50 tal meters) kan een lichte verhoging
optreden tgv de verlaagde windsnelheid.

2. Gebouw als schermwoning: ventilatie-aanzuigingen best aan emissiearme gevels.
De effecten zijn vergelijkbaar met een scherm/berm.

3. Afstand nemen: Wegbijdrage luchtverontreiniging reductie tot 50 % na 50 m, 25 %
na 120 m en 12,5 % na 250 m.

4. Gebieden voor wonen zoveel mogelijk vrijwaren van luchtemissies. Daarom geeft
het de voorkeur de ontsluiting van de gebieden zoveel mogelijk te richten op
wegen/straten waar bewoning niet – of toch niet dichtbij- voorkomt of het wonen
te richten naar straten waar het minst ontsluiting voorkomt

Voor de realisatie van de groene corridor gelden aanvullend volgende aanbevelingen:
§ Doortrekken van corridor in zuidelijke richting tot aan Straatsburgdok, gecombineerd

met trage verbinding, mits veilige kruising met de Groenendaallaan

De volgende aanbevelingen die Aertsens et al. (2012) in hun literatuurstudie aanhalen
om het microklimaat in stedelijk gebied te verbeteren aan de hand van vegetatie, zijn
ook bruikbaar in het plangebied:
§ De promotie van groendaken en gevelgroen om opwarming op warme zonnige

dagen te reduceren.
§ Het verhogen van beschaduwing door loofbomen aan de zonnekant van gebouwen.

Loofbomen laten na hun bladval meer nuttige zonnestraling door in het koude,
donkere seizoen.

§ Het beschaduwen van airco-installaties
§ Het voorzien van groenblijvende bomen aan de noordkant van gebouwen om

energieverliezen op koude (winter)dagen te beperken.
§ het reduceren/beperken van de verharde oppervlakte binnen het plangebied.
§ het aanplanten van bomen in dwarse verbindingsstructuren en aanpalend aan

bedrijfsgebouwen (bij voorkeur zuidzijde), naast schaduw kunnen bomen in straten
verkoeling brengen door evapotranspiratie.

§ het vrijmaken voor ruimte voor toegankelijke schaduwrijke groenvoorzieningen.
§ Een doordachte kleur- en materiaalkeuze bij nieuwbouw. Warmteopname kan

immers beheerst worden door de keuze van materialen.

Aertsens et al. (2012) komen in hoofdstuk 4 (Invloed van Groen op de luchtkwaliteit) van
hun literatuurstudie29 tot de volgende richtlijnen m.b.t. Groen in de openbare ruimte,
die vanuit dit MER als aanbeveling kunnen meegegeven worden (letterlijke vermelding):
§ Algemeen

29 Aertsens Joris, De Nocker Leo, Lauwers Hugo, Norga Katelijne, Simoens Ilse, Meiresonne
Linda, Turkelboom Francis, Broekx Steven. (2012). “Daarom groen! Waarom u wint bij
groen in uw stad of gemeente”; Studie uitgevoerd in opdracht van: ANB – Afdeling Natuur
en Bos; 144 p.
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1. Beperk het gebruik van boomsoorten die veel vluchtige organische stoffen
uitscheiden: plataan, eik, robinia (valse acacia), wilg en populier.

§ Groenbeheer in drukke verkeersstraten waar veel mensen worden blootgesteld:
1. Gebruik groenelementen die de luchtcirculatie minimaal verstoren, bijvoorbeeld

gevelbegroening, lage hagen of hier en daar een alleenstaande boom.
2. Vermijd de aanplanting van aaneengesloten bomenrijen, vooral in drukke, smalle,

hoge street canyons.
§ Groenbeheer bij belangrijke bronnen van luchtpollutie, waar weinig mensen lokaal

worden blootgesteld:
1. Hier kan de aanplant van bomen(rijen) en ander groen zinvol zijn omwille van de

filterende werking en het feit dat de lokale verminderde ventilatie, slechts relatief
weinig mensen zal hinderen.

2. Draag er zorg voor dat de kruin van de boom voldoende lucht kan doorlaten
(porositeit >50%)

3. Plant waar mogelijk de bomen in lijnen loodrecht op de stroomrichting van
vervuilde lucht.

4. Voorkom dat de bomen de windsnelheid dicht bij de bron te veel dempen
5. Vergroot het aantal bomen om de filtercapaciteit te vergroten.
6. Gezonde, goed groeiende bomen hebben het meeste effect, zorg daarom voor

goede groeiomstandigheden. Zorg dat bomen volwassen kunnen worden. Gebruik
geen soorten die gevoelig zijn voor luchtverontreiniging.

7. Zorg voor voldoende variatie om de cocktail van verontreiniging efficiënt aan te
pakken: (i) gebruik groenblijvende naaldbomen voor een effectieve opname van
fijn stof gedurende het jaar; (ii) gebruik loofbomen met ruwe of behaarde
bladeren voor de opname van fijn stof; (iii) Gebruik loofbomen met platte en
brede bladeren voor de opname van stikstofoxiden en ozon; (iv) Combineer
opgekroonde bomen met ondergroei van kruidachtigen en struiken.

§ Beschaduwing:
1. Plant bomen voor het beschaduwen van geparkeerde auto’s zodat minder

organische vluchtige stoffen verdampen uit de benzinetanks.
2. Gebruik alternatieve structuren zoals dakstructuren en pergola’s aangereikt met

groen indien bomen niet mogelijk zijn of de luchtcirculatie teveel beperken.

Tabel 14-6 : Voorwaardelijke maatregelen vanuit de discipline mens (gekoppeld aan een specifieke doelstelling)

 Implementatie-
niveau

Doelstelling Effect Sc
or

e

Milderende maatregel Sc
or

e

pl
an

pr
oj

ec
t

an
de

re

Woonfunctie Creëren van
woonfunctie
in omgeving
met gebrek
aan de nodige
ruimtelijke
kwaliteit en
publieke
voorzieningen

-- § opwaardering van de
belevings-waarde
van en in het
plangebied

§ voorzien van de
nodige publieke
voorzieningen om de
kwaliteit van het
woonweefsel te
garanderen.

§ Voldoende
gevelgeluidsisolatie
voorzien voor de
nieuwbouw en dit
volgens de Belgische

+  X  X

X
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akoestische norm
(NBN S 01-400-1 )

§ Layout van de
nieuwbouw en
woonfunctie
afstemmen op de
meeste
geluidbelaste gevel

§ Vanuit het aspect
gezondheid wordt
het noodzakelijk
geacht om de
opmaak van een
inrichtingsplan te
laten samensporen
met een ontwerpend
onderzoek, waarbij
naar een zo gunstig
mogelijk leefklimaat
op het vlak van lucht
en geluid kan
worden gestreefd

X

X

14.7 Synthese

Vanuit de milieubeoordeling worden geen aanzienlijk negatieve milieueffecten verwacht
ten aanzien van de discipline mens.
De bijkomende functies die het plan voorziet (basisprogramma) kunnen algemeen als
beperkt positief beoordeeld worden. Vanuit deze discipline zijn er geen directe
voorkeurslocaties aan te duiden met betrekking tot deze nieuwe functies uit het
basisprogramma. M.b.t. het aspect externe veiligheid kan wel grofweg gesteld dat hoe
verder de projectlocatie gelegen is van het havengebied, hoe gunstiger in principe.

Voor het aspect externe veiligheid werden de bijkomende 'door publiek bezochte ge-
bouwen en gebieden' die het plan voorziet, onderzocht ten aanzien van de aanwezige
Seveso-bedrijven. De betrokken bijkomende aanwezigheid van personen (die gezien de
aard van de geplande activiteiten normalerwijze binnen aanwezig zullen zijn) werd
getoetst vanuit het oogpunt van het groepsrisico verbonden aan de huidige activiteiten
van de aanwezige Seveso-bedrijven. Geconcludeerd wordt dat er drie Seveso-bedrijven zijn
met een mogelijke invloed op hun groepsrisico, en waarbij de evaluatie uitwijst dat de
invloed van deze bijkomende aanwezigheid op het groepsrisico van deze bedrijven niet
relevant/belangrijk zal zijn. Naar toekomstige mogelijkheden van de drie betrokken
Seveso-bedrijven wordt de invloed ook eerder als beperkt aanzien omwille van de reeds
belangrijke aanwezig populatie zowel ter hoogte van het plangebied (o.m. Kinepolis) als
in het naastgelegen woongebied Luchtbal. Dit neemt niet weg dat in het algemeen hogere
personendichtheden binnen het plangebied tot een hoger groepsrisico aanleiding kunnen
geven voor Seveso-inrichtingen in het oostelijke gedeelte van het havengebied, en
hierdoor de draagkracht vanuit het oogpunt van de externe risico's in het oostelijke
gedeelte van het havengebied zal afnemen. Dit laatste slaat op de eventuele vestiging van
nieuwe Sevesobedrijven of voor bestaande bedrijven in het geval ze bij uitbreiding van
hun activiteiten opgenomen zouden worden in de lijst van Seveso-bedrijven.

Vanuit het aspect externe veiligheid blijkt op basis van de huidige bedrijfsactiviteiten een
woonfunctie mogelijk in de zone ten zuiden van de Michiganstraat. Uit de evaluatie van
de bestaande Seveso-bedrijven volgt dat er één bedrijf is m.n. Euroports Terminals
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Antwerp, waarvoor blijkt dat naarmate een woonzone verder opschuift naar het noorden
(i.c. ten noorden van de Michiganstraat) de afstand tot Euroports Terminals Antwerp
kleiner wordt met mogelijke beperkingen naar toekomstige mogelijkheden voor Euroports
Terminals Antwerp tot gevolg.
Ten aanzien van mogelijke ontwikkelingen in de haven in het algemeen blijkt dat hoe
meer westelijk het gebied met woonfunctie in het plangebied wordt voorzien, hoe dichter
de afstand wordt tot het havengebied. In die zin zal de draagkracht vanuit het oogpunt
van de externe risico's in het oostelijke gedeelte van het havengebied afnemen. De
draagkracht slaat hierbij op de eventuele vestiging van nieuwe Sevesobedrijven of voor
bestaande bedrijven in het geval ze bij uitbreiding van hun activiteiten opgenomen
zouden worden in de lijst van Seveso-bedrijven.
T.a.v. een kwetsbare functie in de eventuele woonzone kan hetzelfde gesteld als voor een
woonfunctie. Voor een kwetsbare locatie helemaal in het zuidelijke gedeelte van het
plangebied (ten zuiden van de Groenendaallaan) zal de invloed evenwel meer beperkt
blijven, omdat er in de zuidoostelijke hoek van het havengebied al een kwetsbare locatie
(school) aanwezig is.

Gezien de huidige eerder slechte geluids-  en luchtkwaliteit ter hoogte van het plangebied
is vanuit het aspect gezondheid het plangebied in principe minder geschikt voor wonen,
zeker nabij de omliggende wegen.
Indien toch woningen voorzien worden, kunnen technische maatregelen en
inrichtingsmaatregelen (bv. akoestische isolatie, afschermende configuratie van de
woongelegenheden; gebouw en de woonfunctie best zo ver mogelijk van de wegenis
voorzien; de leef- en slaapruimtes weg van de straatkant voorzien, scherm/berm
voorzien…) hier deels een oplossing bieden. Echter het woon- en leefklimaat, in het
bijzonder van de buitenruimtes, zal hinder blijven ondervinden. Wanneer wonen in het
gebied toegelaten wordt in het plan, wordt het vanuit het aspect gezondheid noodzakelijk
geacht om de opmaak van een inrichtingsplan te laten samensporen met een ontwerpend
onderzoek,  waarbij  naar  een  zo  gunstig  mogelijk  leefklimaat  op  het  vlak  van  lucht  en
geluid kan worden gestreefd.

Vanuit het aspect belevingswaarde is wonen op basis van de huidige kwaliteiten in het
gebied desgevallend het meest aangewezen nabij het Straatsburgdok. Deze zone aan het
Straatsburgdok biedt de opportuniteit om meer kwalitatief wonen aan het water te
creëren. Elders in het plangebied, i.c. in de zone tussen de Groenendaallaan en de
Michiganstraat, zijn meer maatregelen nodig om de belevingswaarde op te krikken indien
men daar een woonfunctie wenst te implementeren. Sowieso dient bij het mogelijk
maken van een woonfunctie in het plangebied de nodige aandacht uit te gaan naar een
opwaardering van de belevingswaarde met voldoende ruimte voor publieke
voorzieningen en groen, dit los van een specifieke locatie. Specifiek voor de omgeving van
het Straatsburgdok kan bij de implementatie van een woonfunctie worden ingezet op de
ontwikkeling van een kwalitatieve kade om een aangename verblijfsruimte langs het
water te creëren en de relatie met het Straatsburgdok te bevorderen, uiteraard in de mate
dat dit combineerbaar is met eventuele watergebonden activiteiten (bv. overslag) op deze
locatie. De Vlaamse Waterweg wijst hier op een minimale afstand van 6m en bij voorkeur
10  m  die  moet  voorzien  worden  vanaf  het  Straatsburgdok,  om  deze  goed  te  laten
functioneren in functie van de waterweggebruiker.

Wat betreft de werkhypothese rond ontsluiting kan voornamelijk worden verwezen naar
discipline mobiliteit.
Vanuit de discipline mens kan nog eens extra de nadruk gelegd worden op het belang van
voldoende aandacht voor de bereikbaarheid voor langzaam verkeer, waarbij ook rekening
moet gehouden worden met de inplanting van eventuele voorzieningen in functie van
wonen en de veilige ontsluiting voor voetgangers (en fietsers) van en naar deze
voorzieningen (zowel binnen als buiten het plangebied, zijnde de woonwijk Luchtbal).
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Algemeen zal de inrichting van een groene spoorwegcorridor in de westelijke zone van
het plangebied een beperkt positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en
ruimtelijke structuur (stedelijke groenstructuur) van het plangebied, rekening houdend
met de huidige lage kwaliteit en rommelige structuur van deze zone. Deze corridor kan
fungeren als buffer tussen het plangebied en het westelijke havengebied.  De
haalbaarheid en effectiviteit hiervan zal evenwel afhangen van de mate waarin de
sporenbundel aanwezig en in gebruik blijft.
Indien de groene corridor gecombineerd wordt met een trage verbinding kan hiermee een
kwalitatief alternatief gecreëerd worden voor de langzaamverkeersfunctie van de
Vosseschijnstraat (zie ook discipline mobiliteit). Indien die gecombineerd wordt met
groene doorsteken voor langzaam verkeer doorheen het plangebied in aansluiting bij de
groenvoorzieningen in de woonwijk Luchtbal kan een groen netwerk gecreëerd worden
voor langzaam verkeer. Ten aanzien van deze groene doorstreken worden een aantal
algemene aanbevelingen inzake inrichting meegegeven (Aertsens et al. (2012) , zie
hoger).
De groene corridor kan zo ook een meerwaarde betekenen in het geval een woonfunctie
voorzien wordt in de zone ten zuiden van de Michiganstraat. Indien deze groene zone
aansluiting vindt bij te voorziene (publieke) groene ruimte en desgevallend een
opgewaardeerde kwalitatieve (groene) kade, vergroot dit de kwaliteit en de
toegankelijkheid van (gebruiks)groen voor deze woningen.

Vooraleer groenstructuren een verkoelende werking hebben tot buiten hun eigen
oppervlak is een groter aaneengesloten oppervlak van groen nodig. De volledige zone van
de  groene  spoorwegcorridor  is  op  zich  voldoende  groot,  maar  gezien,  zeker  op  korte
termijn, het noordelijke deel van de sporenbundel nog in gebruik blijft en delen
ingenomen worden door economische activiteiten, zal de zone van de groene corridor op
zich te beperkt zijn in oppervlakte om effectief een verkoelende werking uit te oefenen op
de rest van het plangebied en omgeving. Overigens is het verkoelende effect het grootst
bij maximale beplanting met hoogstammige bomen, wat in tegenstrijd is met de
conclusies vanuit de discipline biodiversiteit. Hierin wordt immers gesteld dat de groene
spoorwegcorridor een effectieve verbindingsfunctie kan vervullen indien voornamelijk
ingezet wordt op insecten. Veel hoogstammig groen en schaduw worden hierbij het best
geweerd.  Aldus  zal  de  potentie  van  de  groencorridor  om  hittestress  binnen  en  in  de
omgeving van het plangebied tegen te gaan beperkt zijn. Reductie van hittestress binnen
het plangebied kan daarom beter worden nagestreefd door gepaste maatregelen te
nemen binnen, eerder dan in de rand van het plangebied (Aertsens et al. (2012), zie
hoger).

score

VOOR milderende maatregelen

score

NA milderende maatregelen

Ruimtelijk

programma

Ruimtelijke

structuur

Ruimtelijk

programma

Ruimtelijke

structuur

Ruimtegebruik + +

Ruimtelijke kwaliteit woonfunctie -- +

Ruimtelijke structuur en samenhang

spoorwegcorridor

+ +

Ruimtelijke kwaliteit spoorwegcorridor + +



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 318

14.8 Beschrijving en beoordeling effecten t.o.v. relevante
ontwikkelingsscenario’s (zie § 6.9)

Rekening houdende met de afstand van het plangebied tot de wijk Roozemaai; de
tussenliggende infrastructuur (A12) en de tussenliggende bedrijvigheid worden er geen
cumulatieve effecten verwacht of effecten van het plan op deze ontwikkeling.

Het voorzien van een fietsverbinding Straatsburgdok Noordkaai – kruispunt
Groenendaallaan x Vosseschijnstraat vervolledigt de functionele fietsroute die de Kempen
verbindt met het noordelijk deel van de haven. In aansluiting bij de voorziene trage
verbindingen binnen het plangebied, kan dit een bijkomende meerwaarde creëren voor
de bereikbaarheid voor het langzaam verkeer (functioneel en recreatief) van het
plangebied  en  de  haven  vanuit  de  stad.  Bij  voorkeur  sluit  deze  verbinding  aan  op  de
mogelijk te voorziene langzaamverkeersfunctie langs de groene spoorwegcorridor, zodat
dit een waardig alternatief vormt voor de fietsfunctie van de Vosseschijnstraat (zie hoger).
Bij voorkeur wordt de groene corridor doorgetrokken tot aan het Straatsburgdok (zie
hoger) en kan deze fietsverbinding hieraan gekoppeld worden.
Bij de inrichting van een fietsverbinding langs het Straatsburgdok, bij voorkeur gekoppeld
aan de inrichting van een kwalitatieve kade, dienen wel de nodige afstanden
gerespecteerd te worden ten opzichte van de kanaaloevers. Zo wijst De Vlaamse
Waterweg hier op een minimale afstand van 6 m en bij voorkeur 10 m die moet voorzien
worden vanaf het Straatsburgdok, om deze goed te laten functioneren in functie van de
waterweggebruiker. Deze ruimte moet exclusief voorbehouden worden voor de
waterweggebruiker.
Indien voor deze fietsverbinding gebruik wordt gemaakt van het jaagpad langs het kanaal,
dient te worden rekening gehouden met primaire functie van het jaagpad als dienstweg
voor de waterwegbeheerder.

14.9 Leemten in de kennis

Er zijn geen leemten in de kennis die een goede effectbeoordeling van het plan in de weg
staan

14.10 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

Het  is  niet  noodzakelijk  om  monitoring  en  postevaluatie  voor  te  stellen  voor  deze
discipline.
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15 GEWESTGRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN
	

Het plangebied bevindt zich in vogelvlucht op meer dan 10 km van de landsgrens met
Nederland, via de A12 op meer dan 15 km.

Het plan zal niet in grensoverschrijdende effecten resulteren.
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16 INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE

De ruimtelijke invulling van het gebied Contactzone Noorderlaan is sinds begin jaren ’90
geëvolueerd van een industriële omgeving naar een omgeving waarvan het industriële
karakter sterk is afgebouwd.  Een evaluatie van de geldende bestemmingen van
‘industriegebied’ en gebied voor ‘ambachtelijke bedrijven en KMO’ dringt zich aldus op.
Naast de ruimtelijke invulling is ook de mobiliteitsafwikkeling van het gebied aan sterke
veranderingen onderhevig. Het project Brabo 2 waarvoor de werken op het terrein
momenteel aan de gang zijn, wijzigt het profiel voor de Noorderlaan en voorziet een
tramverbinding tot aan de Havanasite.

Het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Contactzone Noorderlaan heeft als doel om de
(toekomstige) ontwikkeling van het gebied af te stemmen op de bestaande
beleidscontext. In eerste instantie betekent dit het behoud van het huidige functioneel
gebruik van het plangebied. Daarnaast wordt ook onderzocht in welke mate bijkomende
ontwikkelingen in het plangebied mogelijk zijn waarbij in eerste instantie vertrokken
wordt van een bijkomend programma aan retail van 20.000 m². Naast het ruimtelijke
programma wil het RUP ook de (randvoorwaarden van de) ruimtelijke structuur aanreiken
waarbinnen het programma kan worden gerealiseerd. Zowel de structuur als het
programma worden hierbij in eerste instantie afgestemd met het mobiliteitsprofiel van
de omgeving.

Het RUP wil in deze onderzoeksfase voornamelijk aftoetsen wat mogelijk is en beoogt
uiteindelijk binnen de draagkracht van de omgeving zo veel mogelijk flexibiliteit toe te
laten. Daarom is er in het plan-MER voor geopteerd om het plan conceptueel te benaderen
vanuit werkhypothesen en onderzoeksvragen. Hierop is dan de effectbespreking en -
beoordeling geënt.

Het plan zowel als de milieubeoordeling zijn opgebouwd rond de volgende
werkhypothesen en onderzoeksvragen:

· Ruimtelijk programma
o Werkhypothese : basisprogramma = bestaande functionele indeling +

20.000 m² aan retail
§ In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua

functies?
§ In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar qua locatie?
§ In welke mate is er functionele verbreding en/of verdichting

mogelijk?
§ In  welke  mate  is  het  plangebied  ten  zuiden  van  de

Michiganstraat geschikt voor een woonfunctie?
· Ruimtelijke structuur

o Werkhypothese : externe ontsluiting via ventwegen naar Noorderlaan,
via Groenendaallaan en via Michiganstraat, en niet via de
Vosseschijnstraat
§ Wat is de noodzaak of wenselijkheid om bestaande

verbindingen naar de Vosseschijnstraat te behouden,
optimaliseren of uit te breiden?

§ Op welke manier kan de interne ontsluiting van het plangebied
georganiseerd worden in aansluiting op de werkhypothese voor
de externe ontsluiting

o Werkhypothese : ononderbroken groene spoorwegcorridor
§ In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een ecologische

verbindingsfunctie vervullen?
§ In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie

vervullen binnen de waterhuishouding?
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§ In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een functie
vervullen als zone om hittestress in de omgeving tegen te
gaan?

§ In welke mate kan de groene spoorwegcorridor een
langzaamverkeersfunctie vervullen?

o Werkhypothese : Een dwarsverbinding op mesoniveau ter hoogte van de
Michiganstraat, en meerdere oost-west verbindingen op microniveau
elders in het gebied.

§ Heeft de concrete locatie van de dwarsverbindingen een impact
op de effectiviteit?

§ Welke aanbevelingen m.b.t. de inrichting of dimensionering
van de verbindingen kunnen gedaan worden i.f.v. de
effectiviteit?

16.1 Ruimtelijk programma

16.1.1 Effecten van het basisprogramma, inwisselbaarheid, verbreding en
verdichting

Uit microsimulaties blijkt dat er zowel in een referentiesituatie zonder als met aanleg van
de Oosterweelverbinding sprake is van belangrijke doorstromingsproblemen op de
kruispunten in het zuiden van het studiegebied. Een bijkomend programma zorgt qua
verkeersafwikkeling dan ook voor een toename van deze problemen, voor grotere
verliestijden en wachtrijen. Voor de afwikkeling van het wegverkeer heeft de keuze van
de locatie waar dit programma wordt gesitueerd (parking hoek Groenendaallaan-
Noorderlaan versus Noord-Center)  samen met de keuze om de Vosseschijnstraat al  dan
niet in te schakelen een onderscheidend effect. De realisatie van het basisprogramma
resulteert op de kruispunten Noorderlaan x Groenendaallaan en Groenendaallaan x
Vosseschijnstraat echter steeds in een negatief tot aanzienlijk negatief effect.

Tegenover deze (aanzienlijk) negatieve effecten op de doorstroming van het wegverkeer
staat dat het plangebied beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen, zowel
voor langzaam verkeer als voor het openbaar vervoer.  Het stimuleren en faciliteren van
duurzame vervoerswijzen is dan ook cruciaal om het potentieel van het plangebied
maximaal te benutten en tot een duurzame modal split te komen. Hiertoe kan een pakket
van maatregelen voorgesteld worden gericht op het gebruik van duurzame
vervoerswijzen. Deze maatregelen milderen (aanzienlijk) negatieve effecten qua
functioneren van het verkeerssysteem, en verbeteren de multimodale bereikbaarheid en
het functioneren van het verkeerssysteem voor langzaam verkeer en openbaar vervoer.
Indien de nieuwe ontwikkelingen worden gesitueerd op de projectlocatie Noord-Center is
de doorstroming van het wegverkeer globaal gezien beter dan indien het zwaartepunt van
de nieuwe ontwikkelingen wordt gesitueerd op de hoek van de Groenendaallaan-
Noorderlaan. De ontwikkelingen op het Noord-Center leiden echter, zonder het
inschakelen van de Vosseschijnstraat, tot gevaarlijke U-turnbewegingen op de
Noorderlaan en een grote piekbelasting van de ventweg.
De knooppuntwaarde van projectlocatie hoek Groenendaallaan x Noorderlaan is op
termijn groter dan die van projectlocatie Noord-Center en o.a. dit omwille van een
mogelijk groter tramaanbod (tram Straatsburgbrug) en de nabijheid van station Luchtbal
dat mogelijks tot IC-station uitgebouwd. De potenties op het vlak van modal shift zijn dus
groter wanneer het zwaartepunt van de nieuwe ontwikkelingen op de parking hoek
Groenendaallaan x Noorderlaan gesitueerd wordt. Wanneer we zowel de effecten als
mogelijke milderende maatregelen in beschouwing nemen, bestaat er vanuit de discipline
mobiliteit geen eenduidige voorkeur voor een van beide projectlocaties.
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Een verdere verbreding en verdichting bovenop het basisprogramma vergroot de
negatieve effecten qua doorstroming en bijgevolg noodzaak tot het nemen van
milderende maatregelen, tenzij de verbreding niet voor extra verkeer in de spits zorgt.

In navolging van de bevindingen van deze MER-studie werd aanvullend nagegaan in
welke mate enkele concrete maatregelen de doorstroming in de referentiesituatie
zouden kunnen verbeteren, en deze dus als effectieve milderende maatregelen zouden
kunnen worden ingebracht. Het gaat om de volgende maatregelen :

1. Het wijzigen van het RUP Havanastraat zodat op de Havanasite geen
retailfunctie  meer  wordt  voorzien.  In  de  plaats  daarvan  zou  op  de  site  een
stelplaats van lijnbussen ingericht worden.

2. Infrastructurele aanpassingen aan het kruispunt Groenendaallaan x Noorderlaan

Een nota hieromtrent is toegevoegd in bijlage onder § 17.2.3.

Het  effect  van  het  wijzigen  van  het  RUP  Havanastraat  cf.  onder  punt  1  beschreven,
werd aanvullend onderzocht. Uit deze aanvullende studie blijkt dat, aangezien de
verkeersafwikkeling i.f.v. de grootschalige detailhandel op de Havanasite vooral naar
het noorden gericht was, de verliestijden hoofdzakelijk ter hoogte van de noordelijke
kruispunten op de Noorderlaan dalen en dit in beperkte mate. De belangrijkste
conclusie van deze aanvullende studie is echter dat ook in deze doorrekeningen reeds
in de referentiesituatie van het MER de kruispunten op de Groenendaallaan
oververzadigd zullen zijn. De verliestijden dalen wel, maar de kruispunten blijven zwaar
overbelast met lange verliestijden en wachtrijen als gevolg. Een wijziging aan het
programma van de Havanasite zal de conclusies en beoordeling uit het plan-MER
bijgevolg niet wijzigen en kan bijgevolg niet ingebracht worden als een afdoende en
effectieve milderende maatregel.

Aanvullend is de mogelijke impact van een infrastructurele aanpassing aan het
kruispunt Groenendaallaan x Noorderlaan en de effectiviteit ervan als eventuele
milderende maatregel bekeken.
Enerzijds is hierbij de impact van een ongelijkgrondse kruising van de Noorderlaan over
of onder de Groenendaallaan beschouwd. Op basis van reeds uitgevoerde en lopende
studies kan geconcludeerd worden dat met elke ingreep die de noord-zuidcapaciteit
van het kruispunt Noorderlaan x Groenendaallaan vergroot, het bestaande
doorstromingsprobleem op de Noorderplaats nog verder zal vergroten. Het
congestieprobleem wordt plaatselijk wel opgelost, maar wordt op dat moment
verschoven naar de Noorderplaats. Dit kan niet de bedoeling zijn. Deze optie komt
zodoende niet in aanmerking als effectieve milderende maatregel.
Anderzijds is ook de mogelijkheid van een grotere loskoppeling van de structuur van de
Vosseschijnstraat als havenweg en de Noorderlaan als stedelijke invalsweg ter hoogte
van de Groenendaallaan bekeken. Die mogelijkheid ontstaat door verschuivingen van
autoverkeer naar het hoger wegennet bij aanleg van de Oosterweelknoop. Aangezien
dit een aangepaste routekeuze op bovenlokaal niveau vergt, overstijgt deze optie
evenwel de grenzen van deze onderzoeksopdracht. Deze hypothese dient eerder als een
onderzoeksvraag op zich gezien te worden en komt bijgevolg ook niet in aanmerking
als milderende maatregel.
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Het effect van het basisprogramma op het omgevingsgeluid is te verwaarlozen, ongeacht
de gekozen projectlocatie of al dan niet ontsluiting via de Vosseschijnstraat. Ook de
impact van het plan voor wat betreft fijn stof (PM2,5) is verwaarloosbaar. Voor NO2 is er
ongeacht de gekozen projectlocatie een beperkt negatief effect ter hoogte van de
wegsegmenten aansluitend bij de projectlocatie. Gezien NO2 een kritische parameter is
(milieugebruiksruimte in de referentiesituatie voor meer dan 80% ingevuld) dient
niettemin gezocht naar milderende maatregelen.

Voor het aspect externe veiligheid werden de bijkomende 'door publiek bezochte ge-
bouwen en gebieden' die het plan voorziet, onderzocht ten aanzien van de aanwezige
Seveso-bedrijven. De betrokken bijkomende aanwezigheid van personen (die gezien de
aard van de geplande activiteiten normalerwijze binnen aanwezig zullen zijn) werd
getoetst vanuit het oogpunt van het groepsrisico verbonden aan de huidige activiteiten
van de aanwezige Seveso-bedrijven. Geconcludeerd wordt dat er drie Seveso-bedrijven zijn
met een mogelijke invloed op hun groepsrisico, en waarbij de evaluatie uitwijst dat de
invloed van deze bijkomende aanwezigheid op het groepsrisico van deze bedrijven niet
relevant/belangrijk zal zijn. Naar toekomstige mogelijkheden van de drie betrokken
Seveso-bedrijven wordt de invloed ook eerder als beperkt aanzien omwille van de reeds
belangrijke aanwezig populatie zowel ter hoogte van het plangebied (o.m. Kinepolis) als
in het naastgelegen woongebied Luchtbal. Dit neemt niet weg dat in het algemeen hogere
personendichtheden binnen het plangebied tot een hoger groepsrisico aanleiding kunnen
geven voor Seveso-inrichtingen in het oostelijke gedeelte van het havengebied, en
hierdoor de draagkracht vanuit het oogpunt van de externe risico's in het oostelijke
gedeelte van het havengebied zal afnemen. Dit laatste slaat op de eventuele vestiging van
nieuwe Sevesobedrijven of voor bestaande bedrijven in het geval ze bij uitbreiding van
hun activiteiten opgenomen zouden worden in de lijst van Seveso-bedrijven.
Gezien de nabijheid van woongebied kunnen bedrijven met belangrijke externe risico's
sowieso niet ingeplant worden in het plangebied.

M.b.t. het ruimtelijk programma dient nog in rekening gebracht te worden dat reeds
uitgevoerde risico-evaluaties van bodemverontreinigingen in het plangebied gelinkt zijn
aan de geldende bestemmingstypen en daarmee samenhangend
bodemsaneringsnormen. Een bestemmingswijziging en ermee samenhangende wijziging
in bodemgebruik kan er toe leiden dat de verspreidings- en humaan-toxicologische risico’s
en ook de bodemsaneringsnormen voor het gebied wijzigen. Om ervoor te zorgen dat de
realisatie van het plan niet tot verhoogde gezondheids- of verspreidingsrisico’s leidt,
wordt – gezien het veelvuldig voorkomen van verontreinigingen in het plangebied –
vanuit dit MER als maatregel voorgesteld om voor elk project met ingreep in de bodem
binnen het plangebied een nieuwe risico-evaluatie door te voeren. Wanneer hierbij een
grondoverdracht in het spel is, dan wordt hier via de regelgeving automatisch aan voldaan
via een nieuw verplicht oriënterend bodemonderzoek.

Tot slot kan nog gesteld dat het weglaten van het zuidelijk deelgebied, gesitueerd tussen
Groenendaallaan en Straatsburgdok, uit het RUP Contactzone Noorderlaan, niets wijzigt
aan de effectbespreking of -beoordeling van het programma daar de projectlocaties voor
het extra programma zich niet in deze zone bevinden.
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16.1.2 In welke mate is het plangebied ten zuiden van de Michiganstraat geschikt
voor een woonfunctie?

Het  akoestisch  klimaat  in  het  plangebied  is  hoog.  Indien  men  in  het  plangebied  een
woonfunctie wenst te implementeren, zullen de nodige maatregelen moeten getroffen
worden om minstens het binnenklimaat in de woningen aanvaardbaar te maken.
Bewoonbare vertrekken met de gevelzijde aan de zijde van de Noorderlaan en
Groenendaallaan zijn volgens het afwegingskader voor nieuwe woonzones niettemin te
vermijden. Door een doordachte inplanting, inrichting en gebouwenconfiguratie kunnen
mogelijks, ook in de buitenruimte, wel zones met een geluidsluwer klimaat gecreëerd
worden.  Indien het plangebied (deels) een woonfunctie krijgt, is het wel belangrijk te
melden dat een bestemmingswijziging naar de bestemmingscategorie wonen een impact
kan  hebben  op  naburige  bedrijven.  Voor  bedrijven  die  op  minder  dan  500  m  van  een
woongebied liggen, is de grenswaarde/richtwaarde op vlak van geluid 10 dB(A) strenger.
De keuze van de bestemmingscategorie waar wonen eventueel mogelijk wordt, dient
daarom doordacht te gebeuren.
Vanuit de wettelijke normen voor luchtkwaliteit vormt een woonfunctie in het plangebied
geen probleem. De wetenschappelijke advieswaarden van de WHO voor fijn stof (PM2,5)
worden evenwel wel overschreden, zowel in de referentiesituatie als bij implementatie
van het plan. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit in heel de stad Antwerpen en ook
in grote delen van Vlaanderen het geval is. Niettemin wordt aangegeven dat, zeker gezien
de multimodale bereikbaarheid van het plangebied, maximaal moet ingezet worden op
een modal shift. Het plangebied leent zich hiertoe. Daarnaast wordt het noodzakelijk
geacht om bij het toelaten van een woonfunctie, de opmaak van het latere inrichtingsplan
te laten samensporen met een ontwerpend onderzoek, waarbij naar een zo gunstig
mogelijk leefklimaat op het vlak van lucht en geluid kan worden gestreefd.

Wat betreft externe veiligheid vormt een woonfunctie ten zuiden van de Michiganstraat
geen probleem voor de bestaande bedrijfsactiviteiten. Ten aanzien van mogelijke
ontwikkelingen in de haven blijkt dat hoe meer westelijk het gebied met woonfunctie
wordt voorzien, hoe dichter deze bij het havengebied komt. In die zin zal de draagkracht
vanuit het oogpunt van de externe risico's in het oostelijk gedeelte van het havengebied
afnemen. Dit slaat dan op de eventuele vestiging van nieuwe Sevesobedrijven of op de
uitbreiding van activiteiten van bestaande bedrijven indien ze hierdoor opgenomen
zouden worden in de lijst van Seveso-bedrijven. M.b.t. kwetsbare functies in de eventuele
woonzone in het plangebied kan hetzelfde gesteld worden. Voor een kwetsbare locatie in
het meest zuidelijke gedeelte van het plangebied (ten zuiden van de Groenendaallaan) zal
de  invloed  evenwel  meer  beperkt  blijven,  daar  zich  in  de  zuidoosthoek  van  het
havengebied al een kwetsbare locatie (school) bevindt.

Naast gezondheid en veiligheid zijn eveneens de belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit
van belang. Gezien de huidige beeldkwaliteit in het plangebied eerder laag is dient bij de
implementatie van een woonfunctie algemeen de nodige aandacht uit te gaan naar een
opwaardering van de belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit, en dit met voldoende
ruimte voor publieke voorzieningen en groen.  Indien een woonfunctie wordt voorzien
nabij het Straatsburgdok, kan worden ingezet op de ontwikkeling van een kwalitatieve
kade om een aangename verblijfsruimte langs het water te creëren en de relatie met het
Straatsburgdok te bevorderen, uiteraard in de mate dat dit combineerbaar is met
eventuele watergebonden activiteiten (bv. overslag) op deze locatie.

Algemeen kan gesteld worden dat, rekening houdend met voornoemde aspecten van
leefkwaliteit en gezondheid enerzijds, én rekening houdend met de verminderde
draagkracht voor (toekomstige) bedrijvigheid op het vlak van geluid en externe veiligheid
in het aanpalende havengebied anderzijds, de implementatie van een woonfunctie in het
plangebied niet evident is.
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16.2 Ruimtelijke structuur

16.2.1 De externe ontsluiting

De werkhypothese voor de externe ontsluiting veronderstelt geen ontsluiting naar de
Vosseschijnstraat. In een onderzoeksvraag wordt in functie van de mogelijke
projectlocaties en verdeling van het aanvullend basisprogramma nagegaan of dit al dan
niet wenselijk is.
Indien de nieuwe ontwikkelingen worden gesitueerd op de projectlocatie Noord-Center is
de doorstroming van het wegverkeer globaal gezien beter dan indien het zwaartepunt van
de nieuwe ontwikkelingen wordt gesitueerd op de hoek van de Groenendaallaan-
Noorderlaan. De ontwikkelingen op het Noord-Center leiden echter, zonder het
inschakelen van de Vosseschijnstraat, tot gevaarlijke U-turnbewegingen op de
Noorderlaan en een grote piekbelasting van de ventweg. Het inschakelen van de
Vosseschijnstraat blijkt in dat geval een (beperkt) gunstig effect te hebben op de
verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Het is in dat geval wel noodzakelijk dat de
lichtenregeling ‘Noorderlaan x Malagastraat’ wordt aangepast (zonder infrastructurele
optimalisaties). Op de doorstroming van de Vosseschijnstraat zelf wordt geen wezenlijk
effect verwacht. De havenontsluitingsfunctie wordt dus ook niet verstoord. Het globale
effect ten opzichte van beide referentiesituaties (met en zonder Oosterweelverbinding)
blijft echter aanzienlijk negatief.
Voor ontwikkelingen op de parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan, is het effect van
het inschakelen van de Vosseschijnstraat op de doorstroming van het verkeer (beperkt)
negatief.

De externe ontsluiting hangt samen met de interne ontsluiting van het plangebied. Voor
fietsers en voetgangers dient een veilige en zo direct mogelijke aantakking op de
omliggende langzaam verkeersinfrastructuur voorzien te worden, in logische relatie tot
de beveiligde oversteken. De ontsluiting voor langzaam verkeer moet zo veel mogelijk
gescheiden worden van deze voor gemotoriseerd verkeer en zeker vrachtverkeer
(leveringen). De interne ontsluiting dient op een dergelijke wijze opgebouwd te worden
dat geen interne sluiproute tussen de Noorderlaan en de Vosseschijnstraat ontstaat.
Vanuit mobiliteitsoogpunt verloopt een ontsluiting naar de Vosseschijnstraat best via de
Michiganstraat, omdat dit geen nieuwe kruisingen met het spoor creëert, noch nieuwe
kruispunten op de Vosseschijnstraat, wat gunstig is qua verkeersveiligheid.

16.2.2 De groene spoorwegcorridor

Met de bestemming van een groene spoorwegcorridor wil het plan de zone van de
spoorbundel in het westen van het plangebied inzetten als ruimte om de stedelijke
groenstructuur te versterken. De werkhypothese voor de groene spoorwegcorridor
bestaat erin om hier een maximaal ononderbroken en onverharde groene strook te
creëren. Zo creëert deze werkhypothese de mogelijkheid om een smalle strook aan de
westzijde van het plangebied te ontwikkelen tot ecologisch waardevol ecotoop/habitat.

Op basis van de abiotische omstandigheden en de omgeving wordt hier het best ingezet
op het creëren van een habitat in functie van insecten en spinnen, d.w.z. eerder open,
met bloemenrijke ruigten met struiken en/of schraal begroeide zandige ophogingen. Voor
spinnen en insecten kan de beoogde zone effectief een verbindingsfunctie opnemen. Een
verbindingsfunctie  voor  zoogdieren  of  andere  ‘grote’  soorten  die  zich  over  het  land
verplaatsen is hier niet haalbaar.
Belangrijke randvoorwaarde voor het effectief functioneren als habitat en als stapsteen in
een ruimer ecologisch netwerk, is het ecologisch beheer van de spoorinfrastructuur die
hier grotendeels in gebruik blijft. Indien in het beheer herbiciden worden gebruikt,
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bestaat immers het risico op het creëren van een ecologische val in plaats van een
ecologische verbinding.
Vanuit de discipline biodiversiteit gaat de voorkeur uit naar een corridor die niet door
dwarse autoverbindingen wordt onderbroken. Het is gezien de beoogde doelsoorten
evenwel niet zo dat de verbindingsfunctie gehypothekeerd wordt door het doorsnijden
van de corridor.

De  zone  beoogd  voor  de  groene  corridor  is  qua  hoogteligging  niet  ideaal  om naast  de
ecologische, een prioritaire functie te vervullen in de waterhuishouding voor het volledige
plangebied. Het afwentelen van de vraag naar buffering of infiltratie voor het volledige
plangebied naar de zone van de Groene corridor is m.a.w. geen goede optie. Niettemin
kan de zone van de Groene corridor deels een (belangrijke) waterbergende functie op zich
nemen. Op het niveau van de concrete inrichting van deze zone kan desgevallend bekeken
worden op welke wijze de infiltratiezones ingepast kunnen worden in de ecologische
inrichting i.f.v. de ecologische verbindingsfunctie.
Het nastreven van infiltratie verspreid over het plangebied, incl. de zone van de groene
corridor,  is  op  basis  van  bovenstaande  vermoedelijk  efficiënter  dan  voor  wateropvang
maximaal in te zetten op deze strook aan de westelijke zijde van het plangebied.  Bij de
implementatie van infiltratiemogelijkheden in het plangebied dient een afstemming te
gebeuren met de bodemkwaliteit. Een herbestemming of wijziging van bodemgebruik kan
immers voor aanwezige verontreinigingen tot een andere resultaat leiden bij de risico-
evaluatie ervan. Het inzetten op infiltratie is belangrijk, maar een verspreiding van
verontreinigingen of het creëren van een situatie waarbij de verontreinigingen een
ernstige bedreiging gaan vormen, moet alleszins te allen tijde vermeden worden.

Ook voor het bestrijden van hittestress in en om het plangebied worden beter
maatregelen getroffen verspreid over het hele plangebied, dan hoofdzakelijk in de zone
van de groene corridor. Een effectieve ecologische verbindingsfunctie gaat op deze locatie
immers niet samen met het beplanten met hoogstammig groen. Bovendien is de
beschikbare ruimte in de groene corridor, gezien de andere gebruiksvormen, te beperkt
om effectief in een verkoelend effect op de omgeving te resulteren.

De groene corridor kan effectief een drager vormen van een kwalitatieve
langzaamverkeersfunctie (fietspad, wandelpad) die een meerwaarde biedt t.o.v. het
bestaande fietspad lang de Vosseschijnstraat. Ten aanzien van de beoogde ecologische
functie in de reeds smalle strook is de extra ruimte-inname door een fietspad uiteraard
niet ideaal. Bij voorkeur wordt een fietspad onverhard voorzien en in doorlatende
materialen. Mogelijks kan de verbinding het bestaande fietspad langs de
Vosseschijnstraat (deels) vervangen.

Tot slot kan m.b.t. de groene corridor nog aangehaald worden dat deze overlapt met het
gewestelijk RUP van het Zeehavengebied. Om het GRUP te overschrijven met dit het RUP
Contactzone Noorderlaan is een bevoegdheidsdelegatie vereist. Deze overlappingszone
houdt aldus nog een onzekerheid in wat de mogelijke opname in het RUP betreft.
Maatregelen die vanuit het MER noodzakelijk geacht worden bij de implementatie van
het  RUP  voor  wat  de  niet-overlappende  zone  betreft,  mogen  zodoende  niet  op  de
overlappende zone afgewikkeld worden als over de opname ervan in het RUP nog geen
zekerheid bestaat.  Het MER heeft hier rekening mee gehouden. Het al of niet meenemen
van de zone van de groene corridor wijzigt zodoende niets aan de effectbespreking of -
beoordeling in dit MER.
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16.2.3 De dwarsverbindingen

Volgens de Atlas der Buurtwegen doorkruisten ooit 2 buurtwegen het plangebied. Op het
terrein zijn deze niet meer aanwezig en ook niet meer herkenbaar. Het voorzien van
dwarsverbindingen in het plangebied (een groenas en drie bouwvrije stroken) zorgt
opnieuw voor een betere doorwaadbaarheid van het plangebied voor langzaam verkeer
en een versterking van de ruimtelijke structuur op microniveau. Om de
dwarsverbindingen maximaal als effectieve oost-westverbinding te laten fungeren, ook
op het vlak van mobiliteit, is het belangrijk om verbindingen voor voetgangers en fietsers
maximaal te laten aansluiten op plaatsen waar de tramsporen in de Noorderlaan en de
Noorderlaan zelf als oversteekbaar voorzien zijn. Voor de inrichting en dimensionering
van de dwarsverbindingen worden deze ontwerprichtlijnen zoals opgenomen in het
‘Draaiboek Openbaar Domein’ van de stad Antwerpen’ het best als uitgangspunt
meegenomen. Aanvullend kan hier ingezet worden op maatregelen om hittestress tegen
te gaan en om maximale infiltratie na te streven, in de mate dat dit verenigbaar is met de
bodemkwaliteit in het gebied.

16.3 Aandachtspunten voor de werken i.f.v. de realisatie van het plan

Belangrijke aandachtspunten voor de verdere invulling van het plangebied op
projectniveau is de talrijke aanwezigheid van percelen met verontreinigingen in bodem
en/of grondwater, de aanwezigheid van verzilt grondwater op ongekende diepte, en de
mogelijke effecten die hiermee samenhangen indien er voor de realisatie van het plan
dient bemaald te worden. Indien er voor de realisatie van het plan dient bemaald te
worden, dient op projectniveau eerst de nodige info verzameld te worden en vervolgens
passend opgetreden om verspreiding van de verontreinigingen en verzilting tegen te
gaan.
Op projectniveau dient bij de keuze voor ondergrondse constructies en verdiepingen ook
nagegaan te worden of maatregelen (bv. drainagekoffers) nodig zijn om een belemmering
van de oppervlakkige grondwaterstromingen tegen te gaan.
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16.4 Overzicht milderende maatregelen en aanbevelingen

16.4.1 Algemeen geldende milderende maatregelen voor het plan

In onderstaande tabel worden de maatregelen opgelijst die nodig zijn om (aanzienlijk)
negatieve effecten t.g.v. het plan te vermijden of die noodzakelijk geacht werden.

Implementatieniveau

Effect Score Milderende maatregel Score plan project andere

Functioneren

verkeersysteem -

personenvervoer

en vrachtverkeer

0/-/--
/---

Haalbaarheidsonderzoek

inschakeling spoorbundels

in het westen voor goederen

vervoer i.f.v. plangebied

(Ruimte voor) bevoorrechte

stallings-/parkeerplaatsen

deelvoertuigen voorzien

Laadpalen voor elektrische

fietsen en voertuigen

voorzien

0/-/--

/(---)

x

x

x

(hoofd-)toegang tot

persoonintensieve

ontwikkelingen zo dicht

mogelijk bij de tramhalte(s)

Haalbaarheidsonderzoek

inschakeling Straatsburgdok

i.f.v. vervoer over het water

(opties voor overslagfunctie

t.h.v. dok open laten)

Inrichting van het plan-

gebied naar toegankelijk-

heid/gerichtheid zo organi-

seren dat vooral de bereik-

baarheid via openbaar ver-

voer en langzaam verkeer

centraal staat, bereikbaar-

heid via auto komt er dan in

2e instantie bij.

X

X

X

aantal kruisingen westelijke

spoorbundel tot minumum

beperken

Beveiligen spooroverwegen

Beveiligen U-turn bewe-

gingen indien ontwikkeling

op projectlocatie Noord-

Center zonder inschakeling

Vosseschijnstraat

 x

x

x
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Implementatieniveau

Effect Score Milderende maatregel Score plan project andere

Wijziging NO2-

immissieconcentra

tie

- Laten dalen van

intensiteiten (cfr. Routeplan

2030)

Aandeel Lage emissie of zero

emissie voertuigen laten

stijgen

0 X

(beleids

maat-

regel)

/ / Vrijhouden van een zone

van minimaal 6m langs het

Straatsburgdok ifv de

waterweggebruiker.

/  X

verhoogde

gezondheids- of

verspreidings-

risico’s

bodemverontreini

ging bij

implementatie van

het plan

(--/---) Voor elk project met ingreep

in de bodem binnen het

plangebied een nieuwe

risico-evaluatie doorvoeren

0 X

Verspreiding

bodem- en

grondwater-

verontreiniging

door infiltratie

(---) Voor elke vergunningsvraag

moet bij de evaluatie /

motivering van de

mogelijkheden voor

infiltratie cf. de watertoets,

de impact op aanwezige

verontreinigingen mee in

rekening gebracht worden.

Verspreiding van

verontreinigingen moet

vermeden worden.

0 X

Aantasting

oppervlaktewater

en grondwater

door verspreiding

van  bodem-  en

grondwaterveront

reinigingen

(--/---) Passende maatregelen om

verspreiding

verontreiniging tegen te

gaan (zie § 11.5.3.2 voor

mogelijke maatregelen)

0 X

Verzilting (--/---) Passende maatregelen om

verzilting tegen te gaan (zie

stappenplan en bijhorende

maatregelen in § 11.5.3.2)

0 X
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16.4.2 Milderende maatregelen bij implementatie van een woonfunctie

In onderstaande tabel worden aanvullend noodzakelijke maatregelen opgelijst zo het plan
in het plangebied een woonfunctie wil toelaten.

 Implementatie-

niveau

Doelstelling Effect Sc
or

e

Milderende maatregel Sc
or

e

pl
an

pr
oj

ec
t

an
de

re

Woonfunctie woonfunctie in

omgeving met te

veel

omgevingslawaai

-- § Voldoende
gevelgeluidsisolatie

§ Layout van de
nieuwbouw en
woonfunctie
afstemmen op de
meeste geluidbelaste
gevel

§ De interne ontsluiting
en eventuele
woonfuncties t.o.v.
elkaar doordacht
organiseren

0/-

X

X

X

X

X

Woonfunctie woonfunctie in

omgeving met

gebrek aan de

nodige

ruimtelijke

kwaliteit en

publieke

voorzieningen

-- § opwaardering van de
belevingswaarde van en
in het plangebied

§ voorzien van de nodige
publieke- en groen
voorzieningen om de
kwaliteit van het
woonweefsel te
garanderen.

§ Voldoende
gevelgeluidsisolatie
voorzien voor de
nieuwbouw en dit
volgens de Belgische
akoestische norm (NBN
S 01-400-1 )

§ Layout van de
nieuwbouw en
woonfunctie
afstemmen op de
meeste geluidbelaste
gevel

§ Vanuit het aspect
gezondheid wordt het
noodzakelijk geacht om
de opmaak van een
inrichtingsplan te laten
samensporen met een
ontwerpend onderzoek,
waarbij naar een zo
gunstig mogelijk
leefklimaat op het vlak
van lucht en geluid kan
worden gestreefd

+  X  X

X

X

X

X
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16.4.3 Milderende maatregelen bij implementatie van een groene corridor

Onderstaande tabel lijst de noodzakelijke maatregelen op voor het geval de spoorbundel
aan de westzijde van het plangebied in het plan opgenomen wordt met een functie als
groene corridor.

 Implementatie-

niveau

Doelstelling Effect Sc
or

e
Milderende maatregel Sc

or
e

pl
an

pr
oj

ec
t

an
de

re

Creëren groene

corridor

Creëren

ecologische val bij

gebruik van

herbiciden voor

onderhoud

spoorbermen

--- Verbod op

herbiciden/pesticiden

gebruik in de groene corridor

0  X

16.4.4 Bijkomende aanbevelingen

Implementatieniveau

plan project andere
AlGEMEEN

§ Fietsbereikbaarheid vanuit Merksem verbeteren met goede aansluiting
op projectlocatie Noord-Center. De sterke barrièrewerking van de E19 en
de HSL wordt hierdoor doorbroken.

X

§ Als dwarsverbindingen voor langzaam verkeer worden voorzien,
gebeurt dit het best gescheiden van het gemotoriseerd verkeer (met
minimale kruisingen), met de nadruk op verkeersveiligheid.

X

§ De gebouwenconfiguratie en bouwhoogte van de gebouwen langs
Noorderlaan kan een afschermende werking bieden voor het
achterliggende gebied.

X  X

§ Het plangebied heeft een zekere warmtebehoefte. Vanuit de discipline
lucht wordt aanbevolen om in het plan de optie open te houden om
hieraan tegemoet te komen via een warmtenet en een centrale
warmtevoorziening. Dergelijke gemeenschappelijke
warmtevoorziening met de uitbouw van een warmtenet wordt
gekenmerkt door grotere (verbrandings-)installaties die veelal betere
energierendementen kunnen halen. Daarenboven worden grotere
(verbrandings-)installaties beter gemonitord en moeten dergelijke
installaties aan strengere (emissie)voorwaarden voldoen. Eventueel kan
een koppeling met elektriciteitsproductie het energierendement nog
verhogen.
Vanuit de discipline lucht wordt voor de invulling van de centrale
warmtevoorziening de voorkeur gegeven aan technieken die geen
luchtemissies (dus zonder verbranding van brandstof) creëren, vb.
gebruik van restwarmte, geo- of fotothermische oplossingen. Gezien de
ligging van het plangebied nabij de haven, geniet het (her-)gebruik van
restwarmte hierbij de voorkeur.

X  X

§ Het plan biedt bij voorkeur ruimte om voor verharde oppervlakken als
wegen ook infiltratie toe te staan; er worden bij voorkeur geen
mogelijke infiltratieoplossingen gehypothekeerd

X

§ aspect water en infiltratiemogelijkheden integraal deel laten uitmaken
van het ontwerp

X

§ de beperkte restlozing van afvalwater op het Straatsburgdok aan
koppelen op de DWA-leiding.

X
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§ Maatregelen om hitte-eilandeffect in het plangebied tegen te gaan (uit
Aertsens et al. (2012)):

1. De promotie van groendaken en gevelgroen om opwarming op
warme zonnige dagen te reduceren.

2. Het verhogen van beschaduwing door loofbomen aan de zonnekant
van gebouwen.
Loofbomen laten na hun bladval meer nuttige zonnestraling door in
het koude, donkere seizoen.

3. Het beschaduwen van airco-installaties

4. Het voorzien van groenblijvende bomen aan de noordkant van
gebouwen om energieverliezen op koude (winter)dagen te
beperken.

5. het reduceren/beperken van de verharde oppervlakte binnen het
plangebied.

6. het aanplanten van bomen in dwarse verbindingsstructuren en
aanpalend aan bedrijfsgebouwen (bij voorkeur zuidzijde), naast
schaduw kunnen bomen in straten verkoeling brengen door
evapotranspiratie.

7. het vrijmaken voor ruimte voor toegankelijke schaduwrijke
groenvoorzieningen.

8. Een doordachte kleur- en materiaalkeuze bij nieuwbouw.
Warmteopname kan immers beheerst worden door de keuze van
materialen.

X  X

§ Groen en luchtkwaliteit in de stad (uit Aertsens et al. (2012)):

1. Algemeen

- Beperk het gebruik van boomsoorten die veel vluchtige
organische stoffen uitscheiden: plataan, eik, robinia (valse
acacia), wilg en populier.

2. Groenbeheer in drukke verkeersstraten waar veel mensen worden
blootgesteld:

- Gebruik groenelementen die de luchtcirculatie minimaal
verstoren, bijvoorbeeld gevelbegroening, lage hagen of hier en
daar een alleenstaande boom.

- Vermijd de aanplanting van aaneengesloten bomenrijen, vooral
in drukke, smalle, hoge street canyons.

3. Groenbeheer bij belangrijke bronnen van luchtpollutie, waar weinig
mensen lokaal worden blootgesteld:

- Hier kan de aanplant van bomen(rijen) en ander groen zinvol
zijn omwille van de filterende werking en het feit dat de lokale
verminderde ventilatie, slechts relatief weinig mensen zal
hinderen.

- Draag er zorg voor dat de kruin van de boom voldoende lucht
kan doorlaten (porositeit >50%)

- Plant waar mogelijk de bomen in lijnen loodrecht op de
stroomrichting van vervuilde lucht.

- Voorkom dat de bomen de windsnelheid dicht bij de bron te
veel dempen

- Vergroot het aantal bomen om de filtercapaciteit te vergroten.

- Gezonde, goed groeiende bomen hebben het meeste effect,
zorg daarom voor goede groeiomstandigheden. Zorg dat
bomen volwassen kunnen worden. Gebruik geen soorten die
gevoelig zijn voor luchtverontreiniging.

- Zorg voor voldoende variatie om de cocktail van
verontreiniging efficiënt aan te pakken: (i) gebruik
groenblijvende naaldbomen voor een effectieve opname van
fijn stof gedurende het jaar; (ii) gebruik loofbomen met ruwe of
behaarde bladeren voor de opname van fijn stof; (iii) Gebruik
loofbomen met platte en brede bladeren voor de opname van
stikstofoxiden en ozon; (iv) Combineer opgekroonde bomen
met ondergroei van kruidachtigen en struiken.

4. Beschaduwing:

X



_PLAN-MER

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 333

- Plant bomen voor het beschaduwen van geparkeerde auto’s
zodat minder organische vluchtige stoffen verdampen uit de
benzinetanks.

- Gebruik alternatieve structuren zoals dakstructuren en
pergola’s aangereikt met groen indien bomen niet mogelijk zijn
of de luchtcirculatie teveel beperken.

AANBEVELINGEN BIJ IMPLEMENTATIE VAN EEN WOONFUNCTIE IN HET
PLANGEBIED

§ Bij het kiezen voor wonen in het plangebied nabij drukke wegen wordt
vanuit de discipline lucht aanbevolen rekening te houden met de
volgende aandachtspunten :

1. De structuur van het gebied aanpassen zodat het gebied beter
afgeschermd wordt van de impact van de wegen. Dit kan oa. door :

- Scherm/berm: is het meest effectief aan de bron, 15 % à 20 %
verlaging van de wegbijdrage bij verkeersemissies (afhankelijk
van de hoogte). In de onmiddellijke omgeving van het scherm
(eerste 50 tal meters) kan een lichte verhoging optreden tgv de
verlaagde windsnelheid.

- Gebouw als schermwoning: ventilatie-aanzuigingen best aan
emissiearme gevels. De effecten zijn vergelijkbaar met een
scherm/berm.

- Afstand nemen: Wegbijdrage luchtverontreiniging reductie tot
50 % na 50 m, 25 % na 120 m en 12,5 % na 250 m.

2. Gebieden voor wonen zoveel mogelijk vrijwaren van luchtemissies,
door bv. de ontsluiting van de gebieden zoveel mogelijk te richten
op wegen/straten waar bewoning niet – of toch niet dichtbij-
voorkomt of het wonen te richten naar straten waar het minst
ontsluiting voorkomt.

X  X

§ Bekijken of functionele tekorten in de omgeving kunnen opgevangen
worden binnen het plangebied.
Hierbij is het van belang rekening te houden met de inplanting van
eventuele voorzieningen en de locatie in functie van de
oversteekbaarheid van de bestaande wegen (Noorderlaan en
Groendendaallaan)

X  X

§ Vanuit het aspect belevingswaarde is wonen op basis van de huidige
kwaliteiten in het gebied het meest aangewezen nabij het
Straatsburgdok, in de zone ten zuiden van de Groenendaallaan. Elders
in het plangebied, i.c. in de zone tussen de Groenendaallaan en de
Michiganstraat, zijn extra maatregelen om de belevingswaarde op te
krikken wenselijk indien men daar een woonfunctie wenst te
implementeren.
Bij de implementatie van een woonfunctie langs de Straatsburgdok :
inzetten op de ontwikkeling van een kwalitatieve kade om de relatie
met het Straatsburgdok te bevorderen, in de mate dat dit
combineerbaar is met andere watergebonden activiteiten (bv.
overslag) en deze de primaire havenactiviteiten niet in gedrang brengt.
Hierbij dient een minimale afstand van 6m, maar bij voorkeur 10 m,
voorzien te worden vanaf het Straatsburgdok, om deze goed te laten
functioneren in functie van de waterweggebruiker.

X  X

AANBEVELINGEN BIJ IMPLEMENTATIE VAN DE GROENE CORRIDOR

§ Voor de realisatie van de groene corridor met verbindingsfunctie
worden de volgende aanbevelingen gedaan :

1. het inrichten van de groenstrook met hagen en houtkanten met
éénstijlige meidoorn

2. Het voorzien van microreliëf met meer open/grazig zandig
substraat, met geschikte nestplaats voor bijvoorbeeld solitaire bijen

3. Aan de eventuele ruimte-inname door een fietspad ín de groene
corridor  kan  tegemoet  gekomen  worden  door  het  bestaande
fietspad langs de Vosseschijnstraat te supprimeren, en die ruimte
mee in de groene corridor op te nemen.

X

X

X
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§ Doortrekken van corridor in zuidelijke richting tot aan Straatsburgdok,
gecombineerd met trage verbinding, mits veilige kruising met de
Groenendaallaan

X
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17 BIJLAGEN

17.1 Bijlage 1: juridische en beleidsmatige context

In onderstaande tabel worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgelijst
met de duiding van de relevantie (een ‘X’ duidt op geen relevantie). Hierbij wordt
aangegeven of het element juridisch (J), dan wel beleidsmatig (B) is. De bespreking van
deze randvoorwaarden komt bij de uitwerking van het ontheffingsdossier verder aan bod
bij de disciplines waar deze op van toepassing zijn.

Opmerking:

§ Verwijzing naar een decreet of besluit houdt impliciet een verwijzing in naar eventuele
latere wijzigingen hieraan.

§ Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld een
verwijzing in naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten.
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Principe Type/Data Inhoudelijk Relevantie Duiding relevantie of verwijzing

Algemeen

m.e.r.-decreet en
uitvoeringsbesluit

Decreet:
18 december 2002

Uitvoeringsbesluit:
10 december 2004

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën
van ingrepen waarvoor een milieueffectrapport
moet worden opgemaakt.

J Zie § 1.1

plan-m.e.r.-decreet en
uitvoeringsbesluit

Decreet: 27 april 2007
Uitvoeringsbesluit:
12 oktober 2007

Dit decreet (BS 20/06/07) vormt een wijziging op het
m.e.r.-decreet en is sinds 01 december 2007 in voege
getreden. Het regelt het toepassingsgebied, de
inhoud en de procedure voor de opmaak van een
plan-MER.

J Zie § 1.2

Decreet tot wijziging van de regelgeving
voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
teneinde de planmilieueffectrapportage en
andere effectbeoordelingen in het
planningsproces voor ruimtelijke
uitvoeringsplannen te integreren door
wijziging van diverse decreten

Decreet 1 juli 2016 Dit decreet regelt de integratie van de
planmilieueffectrapportage n andere
effectbeoordelingen in het planningsproces voor
ruimtelijke uitvoeringsplannen

X Zie § 1.2

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Decreet: 8 mei 2009 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een
coördinatie van het decreet ruimtelijke ordening)
voert vernieuwingen in op drie belangrijke punten:
vergunningen, planologie en handhaving. Deze
codex regelt de organisatie van de ruimtelijke
ordening in Vlaanderen en vervangt hierbij het
Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening en het Decreet betreffende de ruimtelijke
ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.

J Basis voor het ruimtelijk
planningsstelsel, regelt de
ruimtelijke structuurplannen,
ruimtelijke uitvoeringsplannen
(RUP), stedenbouwkundige
verordeningen,
stedenbouwkundige vergunningen,
… Het plan-MER wordt opgemaakt
in functie van een RUP

Gewestplan Koninklijk besluit:
28 december 1972

Geeft de bestemming en het gebruik van de gronden
in Vlaanderen weer. Gewestplanwijzigingen worden
niet meer doorgevoerd. In het decreet van 18 mei
1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst
bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP's).

J Zie ook § 0 voor de
gewestplanbestemming per
deelgebied van het plangebied.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Decreet:
23 september 1997

Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen
met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een
zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen

B Gewenste Ruimtelijke Structuur is
richtinggevend op gewestelijk
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Principe Type/Data Inhoudelijk Relevantie Duiding relevantie of verwijzing

(planhorizon loopt tot 2007); Het RSV behandelt de
structuurbepalende elementen op Vlaams niveau.

niveau.
Zie § 2.2.1

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 19/06/2009 In uitvoering van de bindende bepalingen van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) worden
de stedelijke gebieden afgebakend om er ruimte te
voorzien voor wonen, werken, groen, recreatie en
andere stedelijke activiteiten. De algemene filosofie
en de methodiek voor het voeren van een
afbakeningsproces wordt in het richtinggevend deel
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
beschreven.

B Dit plan is niet van toepassing op
het plangebied

Afbakening zeehavengebied Antwerpen 30/04/2013 In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen en van het havendecreet werd een
planningsproces opgestart, waarin een streefbeeld
inzake economische ontwikkeling en
ontwikkelingsconcepten worden aangereikt. Dit
streefbeeld en de ontwikkelingsconcepten werden
verder uitgewerkt onder de vorm van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening
zeehavengebied Antwerpen’.

B Het zeehavengebied overlapt met
de westelijke zijde aan het
plangebied

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Antwerpen

25/01/2001 Het PRS behandelt de structuurbepalende
elementen op provinciaal niveau. De gewenste
ruimtelijke structuur is richtinggevend op Provinciaal
niveau. Bindende bepalingen leveren het kader voor
uitvoerende maatregelen op Provinciaal niveau.

B De relevante elementen worden
opgelijst in § 2.2.3

Gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan
Antwerpen

18/09/2006 Het GRS behandelt de structuurbepalende
elementen op gemeentelijk niveau.

B De relevante elementen worden
opgelijst in § 2.2.6

Afbakening van de gebieden van de
natuurlijke en de agrarische structuur

31 maart 2006 Afbakening in uitvoering van het RSV. In 2003 werd
een tweede fase opgestart.

X

Decreet houdende algemene bepalingen in
verband met milieubeleid (DABM)

Decreet: 5 april 1995 Creëert een algemeen juridisch kader voor het
milieubeleid ter overkoepeling van de bestaande
sectorale regelingen en omvat dus de doelstellingen
en de beginselen voor het milieubeleid in

J Algemeen van toepassing
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Principe Type/Data Inhoudelijk Relevantie Duiding relevantie of verwijzing

Vlaanderen. Het plan-mer decreet (zie hoger) is
onderdeel van het DABM.

Omgevingsvergunningsdecreet en
bijhorende besluiten

Decreet 25 april 2014
Besluit van de Vlaamse
Regering van 27 november
2015 + wijzigingsbesluiten

De omgevingsvergunning vervangt de afzonderlijke
milieuvergunning en stedenbouwkundige
vergunning

J Van toepassing voor projecten die
voortvloeien uit het plan

Provinciaal milieubeleidsplan Provincie
Antwerpen

18/12/2008 Het provinciaal milieubeleid heeft de bescherming
en het beheer van het milieu tot doel.

B Algemeen van toepassing in de
provincie

Klimaatplan Antwerpen 2015-2020 In 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn. Om die
doelstelling te halen heeft de stad een stappenplan,
het klimaatplan. De doelstellingen voor 2020 zijn de
eerste halte voor dit plan. Gezamenlijke
inspanningen van stad, bewoners, bezoekers en
bedrijven kan de uitstoot verminderen en de
klimaatverandering zo veel als mogelijk afremmen

B Van toepassing voor de stad
Antwerpen

Discipline mobiliteit

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen 25 oktober 2013 Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de
komende jaren. Dit plan vormt een algemeen kader
voor het mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in
Vlaanderen. Hierbij worden doelstellingen en
beleidsvoornemens inzake verkeersveiligheid
geformuleerd. Het plan tracht de bereikbaarheid van
steden en dorpen te garanderen, iedereen
gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te geven, de
verkeersveiligheid te vergroten, een leefbare
mobiliteit te realiseren en de milieuvervuiling terug
te dringen.

B Algemeen kader voor Vlaanderen –
op dit planniveau minder relevant

Mobiliteitsplan
Antwerpen

augustus 2011 In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle
ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart
gebracht en worden samenhangende
verkeersmaatregelen en ruimtelijke en
ondersteunende maatregelen voorgesteld, die
nadien in concrete acties worden omgezet.

B Van toepassing voor de stad
Antwerpen – zie uitwerking
discipline mobiliteit
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Bouwcode Antwerpen 25 oktober 2014 De bouwcode is een verzameling van regels die
bepalen hoe in de stad Antwerpen gebouwd of
verbouwd mag worden. Bouwplannen moeten aan
deze voorschriften voldoen om een
stedenbouwkundige vergunning te krijgen.

J Van toepassing voor de stad
Antwerpen
Deze bouwcode bevat oa regels
omtrent het aantal
parkeerplaatsen. Dit wordt
meegenomen in de discipline
mobiliteit.

Discipline geluid

Ontwerptekst verkeersgeluid Ontwerp: 1998 Ontwerptekst voor wegverkeerslawaai. De
bepalingen in de ontwerptekst zijn enkel van
toepassing op het geluid voortgebracht door het
wegverkeer op openbare wegen (gewestwegen,
provinciale wegen) met een jaargemiddelde
verkeersintensiteit (Iv) van minstens 20.000
voertuigen pae (16 uurswaarde: 6 tot 22 h).

B Zie discipline geluid

Besluit van de Vlaamse regering inzake de
evaluatie en beheersing van
omgevingslawaai

Besluit Vlaamse
Regering: 22 juli 2005

In dit besluit worden de factoren Lden en Lnight als
geluidsbelastingindicatoren naar voor geschoven.
Daarnaast wordt een methodiek m.b.t. beheersing
van het omgevingsgeluid vastgelegd (opstellen
geluidsbelastingkaart, vaststellen knelpunten,
voorlichting en opmaak actieplan).

J Zie discipline geluid

Discipline lucht

Europese richtlijn lucht (2008/50/EG) Europese richtlijn:
21 mei 2008

Deze nieuwe richtlijn bundelt alle vorige richtlijnen
in verband met de kwaliteit van de omgevingslucht,
stroomlijnt de wetgeving en stelt nieuwe normen
voor met betrekking tot fijn stof (PM2,5). Ten laatste
2 jaar nadien moet de richtlijn naar nationale en/of
regionale wetgeving zijn omgezet. De uiterste
termijn voor naleving van de grenswaarden die in de
richtlijn staan, kan worden uitgesteld op voorwaarde
dat de EU-wetgeving volledig wordt gevolgd en de
nodige beleidsmaatregelen zijn genomen om tegen
de nieuwe uiterste datum de grenswaarden wel na
te leven. Voor PM10 bedraagt de termijn van

J Algemeen van toepassing
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mogelijk uitstel 3 jaar na de publicatie van de
richtlijn.

Europese richtlijn 2001/81/EG het NEC-
reductieprogramma

Europese richtlijn:
27 november 2001

De in 2010 te bereiken emissieplafonds (National
Emission Ceilings, NEC), worden vermeld in Bijlage 1
van de NEC-richtlijn. Naast het voldoen aan deze
emissieplafonds legt de richtlijn op dat de lidstaten
een programma opstellen voor een geleidelijke
vermindering van de nationale emissies van de
betrokken stoffen (NOx, SO2, VOS en NH3). Op 12
december 2003 keurde de Vlaamse regering het
reductieprogramma goed. Het programma legt de
grote lijnen van het emissiereductiebeleid voor deze
stoffen tot 2010 vast.

J Algemeen van toepassing

Kyoto protocol Verdrag: 1997 Protocol waarbij waarin verschillende
industrielanden de verbintenis aangaan de uitstoot
van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met
gemiddeld 5 % te verminderen ten opzichte van
1990. De broeikasgassen die in het Protocol van
Kyoto beschouwd worden, zijn koolstofdioxide,
methaan, lachgas, HFK’s, PFK’s en SF6. Het Protocol
van Kyoto is in werking getreden sinds 23/10/04.

B Algemeen van toepassing

Discipline bodem

Decreet betreffende de
 bodemsanering en
bodembescherming

Vlaams reglement
betreffende de
bodemsanering en
 bodembescherming
 (Vlarebo 2008)

Decreet:
27 oktober 2006

Besluit Vlaamse
Regering:
14 december 2007

Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 01 juni
2008 en vervangt het vroegere
bodemsaneringsdecreet. In het nieuwe decreet zijn
de fundamentele principes uit het oorspronkelijke
bodemsaneringsdecreet behouden. Een aantal
wijzigingen situeren zich op het gebied van:
- saneringsplicht en overdracht van gronden: er
wordt een definitie gegeven van de
saneringsplichtige, het begrip overdracht van
gronden werd gewijzigd;
- bodemonderzoek- en sanering: de procedures
werden gewijzigd ifv een efficiënter proces en
afstemming met het (her)ontwikkelen van een
grond.

J Voor grondverzet van meer dan 250
m³, ook van niet-verdachte
gronden, moet een technisch
verslag en bodembeheerrapport
worden opgemaakt, zelfs indien de
uitgegraven grond wordt toegepast
binnen dezelfde kadastrale
werkzone of op de eigendom van
de eigenaars van de uitgegraven
grond.

Dit heeft vnl betrekking op de
uitvoeringsfase
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Afvalstoffendecreet en
Vlarea en Vlarema

Decreet: 02/07/1981 en
wijzigingen Vlarea:
17/12/2004

Vlarema: goedkeuring
17/02/2012

Regelgeving met betrekking tot het achterlaten,
opslaan, verwijderen en beheren van afval.

Vlarema: vervangt het Vlarea. Regelgeving voor het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen.

J Indien bij de werkzaamheden grond
vrijkomt, dient deze als afvalstof te
worden beschouwd en kan deze
enkel gebruikt worden als
secundaire grondstof (hergebruik
als bodem) als aan de voorwaarden
van Vlarema is voldaan. Bij aanvoer
moet de aangevoerde bodem
voldoen aan de specifieke
voorschriften (attest) (zie ook
Vlarebo).

Dit heeft vnl betrekking op de
uitvoeringsfase

Decreet oppervlakte
delfstoffen en Uitvoeringsbesluit

Decreet: 04 april 2003 Besluit
Vlaamse
Regering: 26 maart 2004

Het decreet schept een wettelijk kader dat toelaat
beslissingen inzake ontginningen op systematische
wijze te nemen. Hierbij wordt er gestreefd naar een
beter beheer van de oppervlaktedelfstoffen en wil
men de effectieve ontginning mogelijk maken.

X

Mestdecreet Decreet:
22 december 2006

Het mestdecreet of het decreet houdende de
bescherming van water tegen de verontreiniging
door nitraten uit agrarische bronnen heeft tot doel
het beschermen van het leefmilieu tegen
verontreinigingen van meststoffen.

X

Beheerovereenkomsten Ministerieel Besluit:
10 november 2000

Ministerieel besluit dat beheerovereenkomsten op
een landbouwbedrijf regelt.

X

Discipline water

Grondwaterdecreet Decreet:
24 januari 1984

Regelt de bescherming van het grondwater. Het
omvat onder meer de reglementering betreffende de
grondwaterwinning, alsook bepaalt het de
afbakening van waterwingebieden en
beschermingszones rond drinkwaterwinningen.
Wijzigingen met de decreten van 12 december 1990
en 20 december 1996.

J Binnen de discipline grondwater
gaat aandacht uit naar mogelijke
invloed op de grondwaterkwaliteit.
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Wet op de onbevaarbare
waterlopen

Koninklijk Besluit:
28 december 1967

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie
verschillende categorieën:

- categorie 1 (bevoegdheid Vlaams Gewest)

- categorie 2 (bevoegdheid provincie)

- categorie 3 (bevoegdheid gemeente)

- de niet geklasseerde waterlopen vallen onder de
bevoegdheid van de eigenaars van de percelen.

Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de
bepalingen voor beheer en onderhoud.

J Zie discipline oppervlaktewater

Wet op de bevaarbare
waterlopen

Koninklijk Besluit:
05 oktober 1992

Duidt onder meer aan welke waterlopen als
bevaarbare waterlopen worden beschouwd. Ze
vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams
Gewest.

J Zie discipline oppervlaktewater

Kaderrichtlijn Water (KRW) Europese richtlijn:
 22 december 2002

Deze richtlijn vormt het raamwerk voor integraal
waterbeheer van de Europese Unie en haar lidstaten.
In Vlaanderen gebeurt de omzetting van deze
richtlijn via het decreet integraal waterbeleid.

J Algemeen van toepassing.

Decreet integraal waterbeleid Decreet:
18 juli 2003

Legt de principes, doelstellingen en structuren vast
voor een duurzaam waterbeleid conform de
bindende bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn
Water. Via dit decreet worden een aantal nieuwe
instrumenten ingevoerd die de overheid in staat
moeten stellen een effectief beleid inzake integraal
waterbeheer te voeren. Het waterbeheer wordt
beschouwd per deelbekken.

J Algemeen van toepassing.

Wet betreffende Wateringen Wet: 05 juli 1956 Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als
doel in te staan voor de permanente afwatering van
lagergelegen gronden. Oorspronkelijk was dit
voornamelijk in functie van landbouw, maar sinds
het decreet integraal waterbeleid is de taak van de
wateringen meer multifunctioneel.

X

Besluit houdende vaststelling van een
gewestelijke steden- bouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten,

05 juli 2013 Stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van

X De verordening is van toepassing
voor de bouw en herbouw (=
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infiltratie- voorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater.

afvalwater en hemelwater. Dit besluit gaat uit van
het principe dat hemelwater in eerste instantie dient
hergebruikt te worden, in tweede instantie in de
bodem infiltreert en in laatste instantie vertraagd
wordt afgevoerd. Het besluit is ondermeer van
toepassing op het bouwen of herbouwen van
gebouwen vanaf 75 m² dakoppervlakte,
uitbreidingen vanaf 50 m² dakoppervlakte en aanleg
van verharde grondoppervlaktes vanaf 200 m².

afbraak + herbouwen) van
constructies en verhardingen.

Krachtlijnen voor een
geïntegreerd rioleringsbeleid

23 maart 1999 Dit besluit regelt de voorwaarden en de
verhoudingen waarin het Gewest bijdraagt bij de
bouw en verbetering van openbare riolen. Tevens
werden een aantal codes van goede praktijk
(herwaardering van grachtenstelsels en
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen)
toegevoegd aan de bestaande codes

J Algemeen van toepassing

Waterkwaliteitsdoelstellingen Besluit Vlaamse
Regering: 24 mei 1983 (en
aanvullingen)

De oppervlaktewateren worden hierbij opgedeeld
volgends de bestemming: aangeduid die bestemd
zijn voor de productie van drinkwater, zwemwater,
schelpdierwater en viswater. Voor deze
oppervlaktewateren gelden de overeenkomstige
milieudoelstellingen zoals bepaald in hoofdstuk 2.3
van titel II van Vlarem.

J Zie uitwerking disc water

Discipline biodiversiteit

Regelgeving betreffende
vrije vismigratie

26 april 1996 en
18 juli 2003

In de Beschikking van de Benelux Economische Unie
(26 april 1996) en in het Decreet Integraal
Waterbeleid wordt vooropgesteld dat in alle
waterlopen van de hydrografische stroomgebieden
van de Benelux vrije migratie van alle vissoorten
mogelijk gemaakt wordt tegen begin 2010.

X

NATURA 2000:

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn

Europese richtlijnen:

- april 1979

- 21 mei 1992

NATURA 2000 is het streven van Europa om een
samenhangend Europees netwerk te vormen van
gebieden en beschermingszones. Omvat speciale
beschermingszones aangewezen in toepassing van
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De
Europese richtlijnen zitten vervat in de verschillende

J Het plangebied overlapt niet met
een SBZ-gebied. Het
habitatrichtlijngebied van de
Schelde ligt op meer dan 900 m
afstand.
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decreten op Vlaams niveau (natuurdecreet,
kaderrichtlijn water, ….)

Decreet betreffende
het natuurbehoud en
het natuurlijke milieu

Decreet:
21 oktober 1997

Dit decreet heeft tot doel een bescherming,
ontwikkeling en herstel van het natuurlijk milieu te
verwezenlijken. Belangrijk hierbij zijn het standstill
principe en de zorgplicht (Art. 14). Tevens voorziet
het in de afbakening van het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en
Ondersteunend Netwerk (IVON). Art. 16, art. 26 bis
en art. 36 ter leggen de opmaak van respectievelijk
een natuurtoets, VEN-toets en passende beoordeling
vast. Art. 32 en 33 bieden het kader voor de
erkenning van natuurreservaten. Het betreft
natuurgebieden die van belang zijn voor het behoud
en ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk
milieu.

X De VEN-gebieden liggen op ruime
afstand van het plangebied (> 1
km).

Bosdecreet Decreet: 13 juni 1990 Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer
van bossen in Vlaanderen.

X

Bermbesluit Besluit Vlaamse
Regering: 27 juni 1984

Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van
de bescherming van biodiversiteit.

X

Ramsargebieden Conventie:
2 februari 1971

De Conventie van Ramsar heeft tot doel ‘het behoud
en het oordeelkundig gebruik van alle
watergebieden door middel van plaatselijke,
regionale en nationale acties en internationale
samenwerking, als bijdrage tot het tot stand komen
van een duurzame ontwikkeling in de gehele
wereld’.

X Er zijn geen Ramsargebieden
gelegen binnen of in de ruimte
omgeving van het projectgebied

Besluit van de Vlaamse
Regering met betrekking tot
soortenbescherming en
soortenbeheer

Besluit Vlaamse
Regering: 15 mei 2009

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en
planten in Vlaanderen. Het besluit beoogt een meer
systematische omzetting van de rechtstreekse
soortenbescherming uit de Vogel- en Habitatrichtlijn
in de Vlaamse regelgeving. Er wordt aangegeven
welke soorten bescherming genieten, welke
verbodsbepalingen gelden en welke actieve
beschermingsmaatregelen genomen kunnen
worden.

J Desgevallend aangehaald onder de
discipline biodiversiteit
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Overeenkomst voor
de bescherming van vleermuizen als
uitvloeisel van de Conventie van Bonn

Ondertekening conventie: 1
oktober 1990 (België ) en 3
mei 2002 (Vlaanderen);
bekrachtigd: (in werking): 2
juni 2003

Deze conventie handelt over de bescherming van
migrerende wilde diersoorten, dus bescherming over
de grenzen heen. Bepaalt dat het opzettelijk vangen,
houden of doden van vleermuizen verboden is.
Tevens dienen sites te worden aangeduid en
beschermd die belangrijk zijn voor instandhouding
van deze die- ren (zoals ook voorzien in de Europese
Habitatrichtlijn 92/43/EEG (21 mei 1992).

J Desgevallend aangehaald onder de
discipline biodiversiteit

Discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Decreet onroerend erfgoed 12 juli 2013, gewijzigd bij het

decreet van 4 april 2014 (BS

17/10/2013 en 15/04/2014)

Het onroerenderfgoed decreet betreft één

overkoepelende regelgeving voor monumenten,

stads- en dorpsgezichten, landschappen en

archeologie. Het decreet betreffende bescherming

van monumenten, stads- en dorpsgezichten

(03/03/76 en aanvullingen), decreet betreffende

landschapszorg (16/04/96 en aanvullingen), Decreet

houdende maatregelen tot behoud van

erfgoedlandschappen (13/02/2004) en het decreet

op het archeologisch patrimonium (30/06/1993 en

28/02/2003) zitten vervat in één

onroerenderfgoeddecreet en –besluit.

Het decreet voorziet de vaststelling van

inventarissen die de Vlaamse overheid kan inzetten

om onroerend erfgoed te behouden. De vaststelling

van een inventaris verbindt een aantal

rechtsgevolgen aan erfgoedobjecten die waardevol,

maar niet beschermd zijn. Het nieuwe decreet

voorziet in de vaststelling van minstens vijf

inventarissen:

- Inventaris bouwkundig erfgoed

J Zie discipline landschap,

bouwkundig erfgoed en

archeologie
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- Landschapsatlas

- Inventaris van archeologische zones

- Inventaris van houtige beplantingen met
erfgoedwaarde

- Inventaris van historische tuinen en parken

Regionaal landschap Een regionaal landschap is een duurzaam
samenwerkingsverband ter bevordering van
ondermeer streekeigen karakter, natuur en beheer
van kleine landschapselementen (Art. 54 van het
decreet op natuurbehoud).

X

Conventie van Malta Conventie:
16 januari 1992

Art. 5.3 van dit verdrag stelt dat
milieueffectrapportages en de daaruit
voortvloeiende beslissingen ten volle rekening
houden met archeologische vindplaatsen en hun
context.Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer
bestanddelen van het archeologische erfgoed zijn
gevonden gedurende bouwwerkzaamheden. In
artikel 6.2. wordt bepaald passende maatregelen te
treffen om ervoor te zorgen dat bij grote particuliere
of openbare ontwikkelingsprojecten de totale kosten
van eventuele noodzakelijk daarmee verband
houdende archeologische verrichtingen worden
gedekt door gelden afkomstig uit de overheid- of
privésector, al naargelang. Op de begroting voor
deze projecten dient eveneens een post opgenomen
te worden voor het vereiste onderzoek.

B Maatregelen dienen te worden
genomen om het archeologisch
bodemarchief te beschermen of te
onderzoeken. Hierop zal verder
ingegaan worden bij de discipline
landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie.
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17.2.1 Verkeersintensiteiten ten opzichte van referentiesituatie 1

Malagastraat - segment tussen Noorderlaan & Vosseschijnstraat (beide richtingen) 1 549 68 549 68 552 68 549 68 603 68 549 68 549 68
Vosseschijnstraat - segment tussen Malagastraat & Korte Wielenstraat (beide richtingen) 2 541 115 541 115 544 115 541 115 595 115 541 115 541 115

Korte Wielenstraat - segment tussen Vosseschijnstraat & Noorderlaan (richting Noorderlaan) 3 742 79 742 79 746 79 742 79 765 79 742 79 762 79
Vosseschijnstraat - segment tussen Malagastraat & Groenendaallaan (beide richtingen) 4 1007 126 1007 126 1014 126 1007 126 1084 126 1007 126 1025 126

Noorderlaan - segment van Luithagen-Haven naar Malagastraat 5 278 104 278 104 281 104 278 104 296 104 278 104 278 104
Noorderlaan - segment van Malagastraat naar Luithagen-Haven 6 1031 263 1031 263 1031 263 1031 263 1067 263 1031 263 1031 263

Noorderlaan - segment van op-/afrit 16 naar Luithagen-Haven 7 950 106 950 106 953 106 950 106 969 106 950 106 954 106
Noorderlaan - segment van Luithagen-Haven naar op-/afrit 16 8 1479 316 1479 316 1479 316 1479 316 1516 316 1479 316 1483 316
Noorderlaan - segment van Ekersesteenweg naar op-/afrit 16 9 1325 135 1325 135 1328 135 1361 135 1325 135 1335 135 1335 135
Noorderlaan - segment van op-/afrit 16 naar Ekersesteenweg 10 1542 294 1542 294 1542 294 1560 294 1542 294 1546 294 1546 294

Noorderlaan - segment van Logistiekweg naar Ekersesteenweg 11 2090 164 2094 164 2094 164 2129 164 2093 164 2102 164 2105 164
Noorderlaan - segment van Ekersesteenweg naar Logistiekweg 12 1842 299 1845 299 1842 299 1863 299 1845 299 1851 299 1851 299

Noorderlaan - segment van Havanastraat naar Logistiekweg 13 1973 164 1977 164 1977 164 2012 164 1976 164 1985 164 1988 164
Noorderlaan - segment van Logistiekweg naar Korte Wielenstraat 14 1745 298 1748 298 1745 298 1766 298 1748 298 1754 298 1754 298

Noorderlaan - segment van Manchesterlaan naar Havanastraat 15 1237 79 1241 79 1237 79 1296 79 1237 79 1255 79 1237 79
Noorderlaan - segment van Korte Wielenstraat naar Manchesterlaan 16 1249 212 1252 212 1249 212 1282 212 1249 212 1262 212 1252 212

Noorderlaan - segment van Michiganstraat naar Manchesterlaan 17 1373 92 1377 92 1373 92 1492 92 1373 92 1401 92 1373 92
Noorderlaan - segment van Manchesterlaan naar Michiganstraat 18 1338 182 1341 182 1338 182 1371 182 1338 182 1351 182 1341 182

Noorderlaan - segment van Santiagostraat naar Michiganstraat 19 1372 92 1376 92 1372 92 1491 92 1372 92 1400 92 1372 92
Noorderlaan - segment van Michiganstraat naar Santiagostraat 20 1632 221 1635 221 1632 221 1786 221 1710 221 1680 221 1659 221

Noorderlaan - segment Groenendaallaan naar Santiagostraat 21 1103 51 1107 51 1103 51 1163 51 1103 51 1115 51 1103 51
Noorderlaan - segment Santiagostraat naar Groenendaallaan 22 1434 134 1434 134 1434 134 1529 134 1513 134 1462 134 1458 134

Groenendaallaan - segment Vosseschijnstraat - Straatsburgbrug 23 620 81 629 81 629 81 637 81 637 81 632 81 629 81
Groenendaallaan - segment Straatsburgbrug naar Vosseschijnstraat 24 921 137 926 137 926 137 928 137 928 137 928 137 928 137
Groenendaallaan - segment van Metropolis naar Vosseschijnstraat 25 474 69 483 69 474 69 491 69 527 69 486 69 482 69

Groenendaallaan - segment van Vosseschijnstraat naar Kotterstraat 26 549 77 554 77 554 77 556 77 549 77 556 77 554 77
Groenendaallaan - segment van Noorderlaan naar Metropolis 27 701 31 783 31 783 31 718 31 754 31 758 31 763 31

Groenendaallaan - segment van Kotterstraat naar Noorderlaan 28 813 112 958 112 953 112 820 112 813 112 919 112 917 112
Groenendaallaan - segment van Columbiastraat naar Noorderlaan 29 983 17 1054 17 1054 17 1026 17 1026 17 1035 17 1035 17

Groenendaallaan - segment van Noorderlaan naar Klipperstraat 30 1934 155 2054 155 2054 155 1994 155 1994 155 2042 155 2039 155
Groenendaallaan - segment van op-/afrit 1 naar Columbiastraat 31 1003 22 1075 22 1075 22 1046 22 1046 22 1055 22 1055 22

Groenendaallaan - segment van Klipperstraat naar op-/afrit 1 32 1968 176 2088 176 2088 176 2028 176 2028 176 2077 176 2072 176
Groenendaallaan - segment op/afrit 2 naar op/afrit 1 33 1127 142 1179 142 1179 142 1170 142 1170 142 1167 142 1167 142
Groenendaallaan - segment op/afrit 1 naar op/afrit 2 34 1519 122 1575 122 1575 122 1519 122 1519 122 1556 122 1556 122

Groenendaallaan - segment Lambrechtshoekenlaan naar op/afrit 2 35 890 86 902 86 902 86 890 86 890 86 898 86 898 86
Groenendaallaan - segment op/afrit 2 naar Lambrechtshoekenlaan 36 1519 122 1575 122 1575 122 1519 122 1519 122 1556 122 1556 122
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Luithagen - Haven 37 1138 252 1138 252 1138 252 1138 252 1138 252 1138 252 1138 252
Ekersesteenweg 38 1734 69 1741 69 1741 69 1740 69 1740 69 1742 69 1744 69

Havanastraat 39 1347 36 1347 36 1347 36 1378 36 1379 36 1355 36 1356 36
Manchesterlaan 40 433 103 433 103 433 103 433 103 433 103 433 103 433 103

Michiganstraat 41 120 39 120 39 120 39 361 39 361 39 181 39 181 39
Santioagostraat 42 442 81 442 81 442 81 442 81 442 81 442 81 442 81

Metropolis 43 436 26 677 26 677 26 436 26 436 26 616 26 616 26
Kotterstraat 44 398 58 398 58 398 58 398 58 398 58 398 58 398 58

Columbiastraat 45 64 35 64 35 64 35 64 35 64 35 64 35 64 35
Lambrechtshoekenlaan 46 1570 142 1570 142 1570 142 1570 142 1570 142 1570 142 1570 142

Vosseschijnstraat - segment tussen Korte Wielenstraat en Malagastraat (beide richtingen) 47 878 94 878 94 885 94 878 94 971 94 878 94 908 94
A12 - segment van knoop A12/E19 naar op-/afrit 16 48 2744 432 2760 432 2760 432 2757 432 2757 432 2759 432 2759 432

A12 - segment van op-/afrit 16 naar knoop A12/E19 49 3440 644 3450 644 3450 644 3461 644 3461 644 3453 644 3453 644
R1/E19 - segment van op-/afrit 1 naar knoop A12/E19 (Buitenring) 50 5262 708 5293 708 5293 708 5275 708 5275 708 5287 708 5287 708
R1/E19 - segment van knoop A12/E19 naar op-/afrit 1 (Binnenring) 51 4249 781 4268 781 4268 781 4270 781 4270 781 4269 781 4269 781

Afrit Ekeren richting Nederland (buitenring) 52 525 150 525 150 525 150 538 150 538 150 529 150 529 150
Oprit Ekeren richting Nederland (buitenring) 53 1187 87 1187 87 1187 87 1199 87 1199 87 1191 87 1191 87
Afrit Ekeren richting Antwerpen (Binnenring) 54 733 140 733 140 733 140 740 140 740 140 735 140 735 140

Oprit Ekeren richting Antwerpen (Binnenring) 55 1388 206 1388 206 1388 206 1409 206 1409 206 1395 206 1395 206
Afrit Merksem naar Merksem (Buitenring) 56 513 9 513 9 513 9 513 9 513 9 513 9 513 9

Afrit Merksem naar Haven (Buitenring) 57 285 46 324 46 324 46 322 46 322 46 323 46 323 46
Oprit Merksem van Merksem (Buitenring) 58 503 24 503 24 503 24 503 24 503 24 503 24 503 24

Oprit Merksem van Haven (Buitenring) 59 477 26 508 26 508 26 477 26 477 26 498 26 498 26
Afrit Merksem (Binnenring) 60 683 49 702 49 702 49 683 49 683 49 696 49 696 49

Oprit Merksem (Binnenring) 61 1120 75 1186 75 1186 75 1182 75 1182 75 1185 75 1185 75
Noorderlaan - segment tussen 2 afritten Ekeren (richting Haven) 62 748 106 748 106 751 106 759 106 748 106 748 106 748 106
Noorderlaan - segment tussen 2 afritten Ekeren (richting Ekeren) 63 1132 199 1132 199 1132 199 1151 199 1132 199 1132 199 1136 199

Noorderlaan - Zuid (richting noord) 64 2030 60 2042 60 2042 60 2041 60 2041 60 2040 60 2040 60
Noorderlaan - Zuid (richting noord) 65 1527 88 1549 88 1549 88 1546 88 1546 88 1546 88 1550 88

Op -en afrittencomplex Ekeren  richting Nederland (buitenring) 66 4737 558 4768 558 4768 558 4737 558 4737 558 4758 558 4758 558
Op -en afrittencomplex Ekeren  richting Antwerpen (binnenring) 67 2861 575 2880 575 2880 575 2861 575 2861 575 2874 575 2874 575

Complex R1/E19, E19 zuid naar A12 (buitenring) 68 1955 337 1971 337 1971 337 1968 337 1968 337 1970 337 1970 337
Complex R1/E19, A12 naar E19 zuid (binnenring) 69 2249 474 2259 474 2259 474 2270 474 2270 474 2262 474 2262 474

Complex R1/E19, E19 zuid naar E19, richting noord (buitenring) 70 3231 372 3247 372 3247 372 3238 372 3238 372 3244 372 3244 372
Complex R1/E19, E19 noord naar E19, richting zuid (binnenring) 71 1967 293 1977 293 1977 293 1978 293 1978 293 1977 293 1977 293

Complex R1/E19, A12 naar E19 noord (binnenring) 72 1495 187 1495 187 1495 187 1502 187 1502 187 1508 187 1508 187
Complex R1/E19, AE19 noord naar A12 (binnenring) 73 707 86 707 86 707 86 718 86 718 86 717 86 717 86

Op -en afrittencomplex Luchtbal, richting noord (buitenring 74 4282 658 4282 658 4282 658 4295 658 4295 658 4286 658 4286 658
Op -en afrittencomplex Luchtbal, richting zuid (binnenring 75 3566 732 3566 732 3566 732 3587 732 3587 732 3573 732 3573 732

Korte Wielenstraat - segment tussen Vosseschijnstraat & Noorderlaan (richting Vosseschijnstraat) 76 173 68 173 68 175 68 173 68 187 68 173 68 183 68
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17.2.2 Verkeersintensiteiten ten opzichte van referentiesituatie 2

Malagastraat - segment tussen Noorderlaan & Vosseschijnstraat (beide richtingen) 1 542 69 542 69 545 69 542 69 596 69 542 69 542 69
Vosseschijnstraat - segment tussen Malagastraat & Korte Wielenstraat (beide richtingen) 2 551 114 551 114 554 114 551 114 605 114 551 114 551 114

Korte Wielenstraat - segment tussen Vosseschijnstraat & Noorderlaan (richting Noorderlaan) 3 801 81 801 81 805 81 801 81 824 81 801 81 821 81
Vosseschijnstraat - segment tussen Malagastraat & Groenendaallaan (beide richtingen) 4 1071 126 1071 126 1078 126 1071 126 1148 126 1071 126 1089 126

Noorderlaan - segment van Luithagen-Haven naar Malagastraat 5 290 104 290 104 293 104 290 104 308 104 290 104 290 104
Noorderlaan - segment van Malagastraat naar Luithagen-Haven 6 985 263 985 263 985 263 985 263 1021 263 985 263 985 263

Noorderlaan - segment van op-/afrit 16 naar Luithagen-Haven 7 992 106 992 106 995 106 992 106 1011 106 992 106 996 106
Noorderlaan - segment van Luithagen-Haven naar op-/afrit 16 8 1488 314 1488 314 1488 314 1488 314 1525 314 1488 314 1492 314
Noorderlaan - segment van Ekersesteenweg naar op-/afrit 16 9 1417 135 1417 135 1420 135 1453 135 1417 135 1427 135 1427 135
Noorderlaan - segment van op-/afrit 16 naar Ekersesteenweg 10 1498 294 1498 294 1498 294 1516 294 1498 294 1502 294 1502 294

Noorderlaan - segment van Logistiekweg naar Ekersesteenweg 11 2275 164 2279 164 2279 164 2314 164 2278 164 2287 164 2290 164
Noorderlaan - segment van Ekersesteenweg naar Logistiekweg 12 1773 299 1776 299 1773 299 1794 299 1776 299 1782 299 1782 299

Noorderlaan - segment van Havanastraat naar Logistiekweg 13 2159 163 2163 163 2163 163 2198 163 2162 163 2171 163 2174 163
Noorderlaan - segment van Logistiekweg naar Korte Wielenstraat 14 1674 297 1677 297 1674 297 1695 297 1677 297 1683 297 1683 297

Noorderlaan - segment van Manchesterlaan naar Havanastraat 15 1387 79 1391 79 1387 79 1446 79 1387 79 1405 79 1387 79
Noorderlaan - segment van Korte Wielenstraat naar Manchesterlaan 16 1166 212 1169 212 1166 212 1199 212 1166 212 1179 212 1169 212

Noorderlaan - segment van Michiganstraat naar Manchesterlaan 17 1489 92 1493 92 1489 92 1608 92 1489 92 1517 92 1489 92
Noorderlaan - segment van Manchesterlaan naar Michiganstraat 18 1254 181 1257 181 1254 181 1287 181 1254 181 1267 181 1257 181

Noorderlaan - segment van Santiagostraat naar Michiganstraat 19 1486 92 1490 92 1486 92 1605 92 1486 92 1514 92 1486 92
Noorderlaan - segment van Michiganstraat naar Santiagostraat 20 1446 221 1449 221 1446 221 1600 221 1524 221 1494 221 1473 221

Noorderlaan - segment Groenendaallaan naar Santiagostraat 21 1260 51 1264 51 1260 51 1320 51 1260 51 1272 51 1260 51
Noorderlaan - segment Santiagostraat naar Groenendaallaan 22 1195 135 1195 135 1195 135 1290 135 1274 135 1223 135 1219 135

Groenendaallaan - segment Vosseschijnstraat - Straatsburgbrug 23 777 80 786 80 786 80 794 80 794 80 789 80 786 80
Groenendaallaan - segment Straatsburgbrug naar Vosseschijnstraat 24 852 137 857 137 857 137 859 137 859 137 859 137 859 137
Groenendaallaan - segment van Metropolis naar Vosseschijnstraat 25 723 67 732 67 723 67 740 67 776 67 735 67 731 67

Groenendaallaan - segment van Vosseschijnstraat naar Kotterstraat 26 500 77 505 77 505 77 507 77 500 77 507 77 505 77
Groenendaallaan - segment van Noorderlaan naar Metropolis 27 940 30 1022 30 1022 30 957 30 993 30 997 30 1002 30

Groenendaallaan - segment van Kotterstraat naar Noorderlaan 28 626 113 771 113 766 113 633 113 626 113 732 113 730 113
Groenendaallaan - segment van Columbiastraat naar Noorderlaan 29 710 15 781 15 781 15 753 15 753 15 762 15 762 15

Groenendaallaan - segment van Noorderlaan naar Klipperstraat 30 1378 156 1498 156 1498 156 1438 156 1438 156 1486 156 1483 156
Groenendaallaan - segment van op-/afrit 1 naar Columbiastraat 31 718 20 790 20 790 20 761 20 761 20 770 20 770 20

Groenendaallaan - segment van Klipperstraat naar op-/afrit 1 32 1414 176 1534 176 1534 176 1474 176 1474 176 1523 176 1518 176
Groenendaallaan - segment op/afrit 2 naar op/afrit 1 33 1028 107 1080 107 1080 107 1071 107 1071 107 1068 107 1068 107
Groenendaallaan - segment op/afrit 1 naar op/afrit 2 34 1117 121 1173 121 1173 121 1117 121 1117 121 1154 121 1154 121

Groenendaallaan - segment Lambrechtshoekenlaan naar op/afrit 2 35 937 85 949 85 949 85 937 85 937 85 945 85 945 85
Groenendaallaan - segment op/afrit 2 naar Lambrechtshoekenlaan 36 1117 121 1173 121 1173 121 1117 121 1117 121 1154 121 1154 121
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Luithagen - Haven 37 1202 253 1202 253 1202 253 1202 253 1202 253 1202 253 1202 253
Ekersesteenweg 38 1769 69 1776 69 1776 69 1775 69 1775 69 1777 69 1779 69

Havanastraat 39 1401 36 1401 36 1401 36 1432 36 1433 36 1409 36 1410 36
Manchesterlaan 40 458 103 458 103 458 103 458 103 458 103 458 103 458 103

Michiganstraat 41 185 38 185 38 185 38 426 38 426 38 246 38 246 38
Santioagostraat 42 416 80 416 80 416 80 416 80 416 80 416 80 416 80

Metropolis 43 639 25 880 25 880 25 639 25 639 25 819 25 819 25
Kotterstraat 44 613 59 613 59 613 59 613 59 613 59 613 59 613 59

Columbiastraat 45 69 34 69 34 69 34 69 34 69 34 69 34 69 34
Lambrechtshoekenlaan 46 1634 142 1634 142 1634 142 1634 142 1634 142 1634 142 1634 142

Vosseschijnstraat - segment tussen Korte Wielenstraat en Malagastraat (beide richtingen) 47 976 94 976 94 983 94 976 94 1069 94 976 94 1006 94
A12 - segment van knoop A12/E19 naar op-/afrit 16 48 2434 260 2450 260 2450 260 2447 260 2447 260 2449 260 2449 260
A12 - segment van op-/afrit 16 naar knoop A12/E19 49 3073 464 3082 464 3082 464 3094 464 3094 464 3086 464 3086 464

R1/E19 - segment van op-/afrit 1 naar knoop A12/E19 (Buitenring) 50 5906 777 5937 777 5937 777 5919 777 5919 777 5931 777 5931 777
R1/E19 - segment van knoop A12/E19 naar op-/afrit 1 (Binnenring) 51 5029 1038 5048 1038 5048 1038 5050 1038 5050 1038 5048 1038 5048 1038

Afrit Ekeren richting Nederland (buitenring) 52 442 119 442 119 442 119 455 119 455 119 447 119 447 119
Oprit Ekeren richting Nederland (buitenring) 53 1610 61 1610 61 1610 61 1622 61 1622 61 1614 61 1614 61
Afrit Ekeren richting Antwerpen (Binnenring) 54 582 102 582 102 582 102 589 102 589 102 584 102 584 102

Oprit Ekeren richting Antwerpen (Binnenring) 55 1191 165 1191 165 1191 165 1212 165 1212 165 1198 165 1198 165
Afrit Merksem naar Merksem (Buitenring) 56 274 10 274 10 274 10 274 10 274 10 274 10 274 10

Afrit Merksem naar Haven (Buitenring) 57 193 14 232 14 232 14 230 14 230 14 231 14 231 14
Oprit Merksem van Merksem (Buitenring) 58 345 8 345 8 345 8 345 8 345 8 345 8 345 8

Oprit Merksem van Haven (Buitenring) 59 202 27 233 27 233 27 202 27 202 27 222 27 222 27
Afrit Merksem (Binnenring) 60 465 35 484 35 484 35 465 35 465 35 477 35 477 35

Oprit Merksem (Binnenring) 61 1345 79 1411 79 1411 79 1407 79 1407 79 1409 79 1409 79
Noorderlaan - segment tussen 2 afritten Ekeren (richting Haven) 62 807 106 807 106 810 106 807 106 807 106 807 106 807 106

Noorderlaan - segment tussen 2 afritten Ekeren (richting Ekeren) 63 1141 198 1141 198 1141 198 1141 198 1141 198 1141 198 1145 198
Noorderlaan - Zuid (richting noord) 64 2031 60 2043 60 2043 60 2042 60 2042 60 2041 60 2041 60
Noorderlaan - Zuid (richting noord) 65 983 88 1005 88 1005 88 1002 88 1002 88 1002 88 1006 88

Op -en afrittencomplex Ekeren  richting Nederland (buitenring) 66 5463 658 5494 658 5494 658 5463 658 5463 658 5484 658 5484 658
Op -en afrittencomplex Ekeren  richting Antwerpen (binnenring) 67 3838 873 3857 873 3857 873 3838 873 3838 873 3851 873 3851 873

Complex R1/E19, E19 zuid naar A12 (buitenring) 68 1983 264 1999 264 1999 264 1996 264 1996 264 1998 264 1998 264
Complex R1/E19, A12 naar E19 zuid (binnenring) 69 2385 410 2394 410 2394 410 2406 410 2406 410 2398 410 2398 410

Complex R1/E19, E19 zuid naar E19, richting noord (buitenring) 70 3681 542 3697 542 3697 542 3688 542 3688 542 3694 542 3694 542
Complex R1/E19, E19 noord naar E19, richting zuid (binnenring) 71 2569 645 2578 645 2578 645 2579 645 2579 645 2579 645 2579 645

Complex R1/E19, A12 naar E19 noord (binnenring) 72 908 86 908 86 908 86 915 86 915 86 921 86 921 86
Complex R1/E19, AE19 noord naar A12 (binnenring) 73 338 28 338 28 338 28 349 28 349 28 348 28 348 28

Op -en afrittencomplex Luchtbal, richting noord (buitenring 74 5358 743 5358 743 5358 743 5371 743 5371 743 5363 743 5363 743
Op -en afrittencomplex Luchtbal, richting zuid (binnenring 75 4564 1003 4564 1003 4564 1003 4585 1003 4585 1003 4571 1003 4571 1003

Korte Wielenstraat - segment tussen Vosseschijnstraat & Noorderlaan (richting Vosseschijnstraat) 76 186 77 186 77 188 77 186 77 200 77 186 77 196 77
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17.2.3 Nota – Conclusie verkeersmaatregelen ifv MER Contactzone Noorderlaan
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Conclusie verkeersmaatregelen ifv MER Contactzone
Noorderlaan

1. Herziening RUP Havanastraat zonder retail

In deze studie werd bestudeerd of een gewijzigd programma ter hoogte van de Havanasite een
belangrijk effect heeft op de doorstroming in de nabije omgeving en dus als effectieve milderende
maatregel kan gebruikt worden in het plan-MER contactzone Noorderlaan.

Concreet werd de grootschalige detailhandel zoals voorzien in het RUP Havanastraat en
meegenomen in de referentiesituatie in het plan-MER Contactzone Noorderlaan, vervangen door
stelplaatsen voor De Lijn, een functie met een zeer beperkte verkeersgeneratie tijdens de
maatgevende avondspits.

Aangezien de verkeersafwikkeling i.f.v. de grootschalige detailhandel vooral naar het noorden
gericht was, dalen de verliestijden hoofdzakelijk ter hoogte van de noordelijke kruispunten op de
Noorderlaan. Deze daling is echter relatief beperkt omdat de lichtenregeling niet is aangepast in
de simulatie en de noord-zuid beweging maatgevend is. Hier (op de noordelijke kruispunten) valt
dus in de praktijk nog wat extra tijdswinst te boeken.

De belangrijkste conclusie is echter dat ook op basis van deze doorrekeningen met een gewijzigd
 programma op de Havanasite, kan gesteld worden dat de kruispunten op de Groenendaallaan reeds in de
referentiesituatie oververzadigd zijn. De verliestijden dalen wel, maar de kruispunten blijven zwaar
overbelast met lange verliestijden en wachtrijen als gevolg.

Een wijziging aan het programma van de Havanasite zal de conclusies en beoordeling uit het
plan-MER bijgevolg niet doen wijzigen en kan bijgevolg in het plan-MER niet ingebracht worden
als effectieve milderende maatregel.

2. Infrastructurele aanpassingen aan het kruispunt Groenendaallaan x Noorderlaan

- Ongelijkgrondse kruising van de Noorderlaan over of onder de Groenendaallaan

Uit onderzoek van Sweco uit 2015 wordt gesteld dat een ongelijkgrondse kruising plaatselijk een
oplossing kan bieden voor de hoge verzadigingsgraden van gemotoriseerd verkeer, maar dat op deze
manier het probleem verschuift naar de Noorderplaats.

Nota
Datum: 17 oktober 2018
Van: SW/MOB
Betreft: Milderende maatregelen plan-MER Contactzone Noorderlaan
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We weten uit nog ander onderzoek zoals Mober Cadix (sweco 2016) , intake VLCC (TML, in opmaak)
dat de Noorderplaats op dit moment kampt met ernstige congestieproblemen en er tijdens de spits ook
nu al serieuze saturatie van het kruispunt optreedt. Bovendien zal de verkeersdruk op het kruispunt
toenemen met de verdere ontwikkeling van het Eilandje en de capaciteit ervan nog afnemen met de
frequentere doortocht van de tram en de invoering van (semi-) conflictvrije kruispunten.

We kunnen dus concluderen dat met elke ingreep die de noord- zuidcapaciteit van het kruispunt
Noorderlaan x Groenendaallaan vergroot, het probleem op de Noorderplaats nog verder zal vergroten.
Het congestieprobleem wordt plaatselijk wel opgelost, maar wordt op dat moment verschoven naar de
Noorderplaats. Dit kan niet de bedoeling zijn.

- Lagere verkeersintensiteiten verwacht in segment van Groenendaallaan tussen Noorderlaan en
Vosseschijnstraat

Met de toekomstige aanleg van de Oosterweelknoop kan een deel van het huidige autoverkeer op de
Groenendaallaan opgevangen worden op het hoger wegennet. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om
de structuur van de Vosseschijnstraat als havenweg en de Noorderlaan als stedelijke invalsweg ter
hoogte van de Groenendaallaan meer van elkaar los te koppelen.

Op deze manier gaat de Oost-west verbinding een minder belangrijke rol spelen binnen het
verkeerssysteem en kan er extra ruimte vrijkomen om bijkomend bestemmingsverkeer te faciliteren.

Bovendien is er ook de ambitie om op middellange of lange termijn de tram naar het havenhuis verder
te verankeren binnen het netwerk en deze lijn te verknopen met de Noorderlijn. Deze oplossing zal ook
ruimte vragen, die vandaag niet onmiddellijk voor handen is.

Aangezien dit alternatief een aangepaste routekeuze op bovenlokaal niveau vergt, overstijgt deze
optie de grenzen van deze onderzoeksopdracht. Bijgevolg dient deze hypothese als een
onderzoeksvraag op zich gezien te worden en komt dit niet in aanmerking als milderende maatregel.

Conclusie:

Beide voorstellen komen niet in aanmerking als effectieve milderende maatregel in het plan-MER
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17.3 Bijlage 3 : kaartenbundel
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