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VOORWOORD

Dit is de niet-technische samenvatting van het milieueffectrapport ‘Plan-MER Contactzone
Noorderlaan’, m.a.w. een beknopte samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport
bestemd voor publiek en stakeholders. Een milieueffectrapport is een openbaar document
waarin de milieueffecten van een planproces of project en de eventuele alternatieven voor
dat planproces of project, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist niet of een
project of planproces vergunning krijgt, dit wordt beslist door de vergunningverlener die
hierbij rekening houdt met milieueffectrapport.

De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de
relevante informatie uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren
en hiermee de publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de
uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen.
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1 HET PLAN

1.1 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.  Specifiek voor de locaties van het Noord-Center en de parkeervlakte op
noordwestelijke hoek Groenendaallaan-Noorderlaan, maar ook voor bestaande
bedrijvigheid, worden vragen gesteld naar nieuwe of bijkomende
ontwikkelingsmogelijkheden.
Een herevaluatie van de geldende gewestplanbestemmingen van ‘industriegebied’ en
gebied voor ‘ambachtelijke bedrijven en KMO’ dringt zich op.

Ook de mobiliteitsafwikkeling van het plangebied is 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.

1.2 Opdracht voor het plan

Het ruimtelijke uitvoeringsplan (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.
Zowel de structuur als het programma worden hierbij afgestemd met het
mobiliteitsprofiel van de omgeving.

1.3 Plan-m.e.r.-plicht

Het  plan,  zijnde  de  opstelling  van  het  RUP,  valt  onder  de  definitie  van  een  plan  of
programma zoals gedefinieerd in het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake
Milieubeleid (DABM), valt onder het toepassingsgebied van het DABM en vormt het kader
voor projecten vermeld in de bijlagen van het project-m.e.r-besluit.
A priori kan niet uitgesloten worden dat het plan in aanzienlijke effecten resulteert. Dit
betekent dat de plan-m.e.r.-plicht van toepassing is. Ten behoeve van dit plan wordt aldus
een plan-MER opgemaakt.

1.4 Afbakening plangebied

Het plangebied zoals beschouwd in het 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.
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Figuur 1-1: 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 dit GRUP te overschrijven is een bevoegdheidsdelegatie vereist.
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.

De plancontour is gebaseerd op de richtnota die op 27 mei 2016 door het college van
burgemeester en schepenen is goedgekeurd.  De in de richtnota goedgekeurde
plancontour is begin 2018 evenwel opnieuw ingeperkt tot het gebied tussen de Korte
Wielenstraat en de Groenendaallaan. Het zuidelijk deelgebied, gesitueerd tussen
Groenendaallaan en Straatsburgdok, werd hierbij uit het RUP Contactzone Noorderlaan
geknipt. Voor dit gebied zal in een volgende fase een afzonderlijk “RUP Straatsburgdok”
opgemaakt worden.
In het plan-MER Contactzone Noorderlaan werd dit zuidelijk deelgebied tussen
Groenendaallaan en Straatsburgdok nog wel als onderdeel van het plangebied
Contactzone Noorderlaan beschouwd en meegenomen in de milieubeoordeling.
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1.5 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 bouwend op een eerdere mobiliteitsstudie wordt er in het basisprogramma van
het plan een bijkomend programma aan grootschalige detailhandel van 20.000 m² bruto
vloeroppervlakte (BVO) aangenomen als werkhypothese.

Het plan-MER beschouwt het basisprogramma niet als een vaststaand gegeven, maar
eerder als een vertrekpunt (werkhypothese) van waaruit de concrete randvoorwaarden en
vrijheidsgraden voor het plan bepaald worden aan de hand van onderzoeksvragen (zie
volgende paragraaf).

1.5.1 Basisprogramma als werkhypothese

Het basisprogramma bestaat 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  1.500  m²  netto
gehanteerd wordt.
Voor de bijkomende oppervlakte aan grootschalige detailhandel worden 2 mogelijke
projectlocaties in beschouwing genomen, die afzonderlijk of gebundeld in aanmerking
kunnen komen:

- Projectlocatie parking hoek Groenendaallaan-Noorderlaan

- Projectlocatie Noord-Center

Beide locaties zijn gesitueerd op onderstaande figuur.

Figuur 1-2: Projectlocaties voor aanvullend grootschalige detailhandel uit het basisprogramma

1.5.2 Mogelijke alternatieve invullingen als onderzoeksvragen

Naast  het  basisprogramma  beoogt  het  RUP,  in  de  mate  dat  de  draagkracht  van  de
omgeving dit toelaat, ook ruimere ontwikkelingsmogelijkheden en een grote mate van
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flexibiliteit voor de invulling van het plangebied te behouden. Om hierop in te spelen
wordt nagegaan in welke mate er vrijheidsgraden mogelijk zijn op het basisprogramma.
Dit gebeurt aan de hand van onderzoeksvragen.

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

§ In welke mate is het basisprogramma inwisselbaar?

- inwisselbaarheid qua functies : hier wordt bekeken hoeveel van de ene functie in
het gebied kan ontwikkeld worden als een bepaalde hoeveelheid van een andere
functie verdwijnt (samenhangend met de verkeersgeneratie).

- inwisselbaarheid qua locatie : hier wordt nagegaan wat de impact is van de
concrete verdeling van de bijkomende oppervlakte aan grootschalige detailhandel
over de 2 voornoemde projectlocaties.

§ 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. Verbreding slaat op ‘aanvullende functies’.

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

1.6 Ruimtelijke structuur
Vanuit de visie en de bestaande toestand 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.

Zo worden voor wat de ruimtelijke structuur betreft, de volgende werkhypothesen en
onderzoeksvragen behandeld in het MER:

Aspect ruimtelijke
structuur

Werkhypothese Onderzoeksvragen

Ontsluiting
plangebied voor
gemotoriseerd
verkeer

§ Via ventwegen naar de
Noorderlaan

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

§ 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 en op
bovenstaande
onderzoeksvragen .

Groene
spoorwegcorridor
t.h.v. de
spoorbundel in het

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

§ Kan de groene
spoorwegcorridor effectief
een ecologische
verbindingsfunctie vervullen
en wat zijn de
randvoorwaarden?
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westen van het
plangebied

verbindingsfunctie tussen groene
gebieden  rond  de  Ekerse  putten  in
het noorden en de verbinding
Schelde-droogdokken-Albertkanaal-
Schijnvallei en ook het eilandje in
het zuiden.

§ Kan de groene
spoorwegcorridor een
functie opnemen in de
waterhuishouding van het
gebied en zo ja, hoe?

§ Kan de groene
spoorwegcorridor effectief
een functie opnemen in de
bestrijding van hittestress in
de omgeving en zo ja, hoe?

§ Kan de groene corridor een
langzaam vervoersfunctie
herbergen?

Dwarse
verbindingen en
doorzichten /
doorwaadbaarheid

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.

§ 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?

1.7 Alternatieven

1.7.1 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.

1.7.2 Programma-alternatieven

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 wordt in het MER nagegaan in welke mate de draagkracht van de
omgeving inwisselbaarheid, ruimere ontwikkelingsmogelijkheden en een zekere mate
van flexibiliteit toelaat.

1.7.3 Locatiealternatieven

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

1.7.4 Inrichtingsalternatieven

Voor de invulling van een bijkomend programma retail binnen het basisprogramma
worden in het MER 2 projectlocaties in aanmerking genomen. Daarnaast vertrekt het plan-
MER vanuit een werkhypothese voor de ruimtelijke structuur. Aanvullend op de
werkhypothesen worden specifieke onderzoeksvragen gesteld. Op die manier wordt
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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.

1.7.5 Uitvoeringsalternatieven

Gezien  ze  op  de  aanlegfase  slaan  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.



_NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 14

2 OMGEVINGSANALYSE

2.1 Abiotische kenmerken

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.
Het studiegebied ligt in het Beneden-Scheldebekken.
In het noorden van het studiegebied loopt het Groot of Verlegd met bijhorende zijlopen
(Donkse Beek, Laarse Beek).
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.
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.

2.2 Biotische kenmerken

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. Zones langs de oevers van de Schelde zijn
opgenomen als VEN-gebied.

Op macroschaal zijn er in Antwerpen nog 5 natuurlijke complexen aanwezig.
Het Laaglandpark, de oorspronkelijke beekvallei van het Schijn, loopt parallel aan het
plangebied van de contactzone Noorderlaan en is een eerder magere 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.
Cf.  het  groenplan  voor  de  stad  Antwerpen  'Levendig  Landschap'  dat  het  college  op  17
februari 2017 goedkeurde, ligt het plangebied Contactzone Noorderlaan 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. 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.
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2.3 Landschappelijke structuur

Het plangebied ligt nu in een overgangsgebied tussen stad (stedelijk woonweefsel), en
haven (industrieel weefsel) met weinig resten van het oorspronkelijke landschap.
In het plangebied komen geen beschermde monumenten, landschappen of dorps- en
stadsgezichten of andere geïnventariseerde erfgoedwaarden voor.

2.4 Ruimtelijke structuur en functies

Het plangebied ligt in een overgangsgebied tussen het stedelijk woonweefsel en de
haven. Het woonweefsel ten oosten omvat direct grenzend aan het plangebied de
woonwijk Luchtbal en daarachter het district Merksem.  Aan de westzijde van het
plangebied ligt de oostelijke uitloper van de haven rond het Albertdok, het Tweede en
Derde Havendok.
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.

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
vrijetijdsbesteding 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.

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 (loopt een recreatieve fietsroute.

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.

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. Langs de
Noorderlaan rijden meerdere buslijnen. Momenteel bevindt zich nog een tramkeerlus en
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P+R-parking  op  de  hoek  van  de  Noorderlaan  en  de  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 : Noorderlaan, Vosseschijnstraat en Groenendaallaan. De wijk 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.

Het  Albertkanaal  ten  zuiden  van  het  plangebied  is  de  belangrijkste  waterweg  voor  de
binnenscheepvaart in België.

Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich een spoorwegbundel. Het zuidelijk
fragment bestaat niet meer. Fragment 2 vormt de
connectie van de noordelijke spoorbundel naar
Zuidnatie en Katoennatie. 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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3 LOPENDE EN GEPLANDE ONTWIKKELINGEN

Onderstaande worden relevante ontwikkelingen opgelijst die in of in de omgeving van het
studiegebied lopende of gepland zijn of er een weerslag op hebben en die in het plan-MER
afhankelijk van de discipline meegenomen wordt.

3.1 tramlijnprojecten Brabo 2

Brabo  2  is  een  van  de  onderdelen  van  het  masterplan  2020.  Het  project  houdt  de
tramverlenging richting Ekeren vanaf de Noorderplaats via de Noorderlaan tot aan het
kruispunt Noorderlaan – Ekersesteenweg in.
De realisatie van Brabo 2 zit inbegrepen in de referentiesituaties beschouwd in het plan-
MER.

3.2 Havanasite

De realisatie van de Havanasite omvat oa. een Park-and-Ride-gebouw aansluitend op de
tramlijn van Brabo 2 en een grootschalige detailhandel. De ontwikkelingen op deze site
zijn inbegrepen in de referentiesituaties zoals beschouwd in dit MER.

3.3 Oosterweel

De realisatie van de oosterweelverbinding zit vervat in een 2e referentiesituatie die
beschouwd wordt in het MER (zie verder).

3.4 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’.
Deze ontwikkeling wordt binnen de discipline mobiliteit als ontwikkelingsscenario
meegenomen.
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3.5 Straatsburgdok

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).

3.6 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:

§ 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
Straatsburgdok - - - - - - O -
Oosterweelverbinding Ref2 Ref2 Ref2 - - - - Ref2
Toekomstverbond en
Routeplan 2030

O - - - - - - -

Ref = onderdeel van de (algemene) referentiesituatie

Ref 1= onderdeel van de referentiesituatie 1 (zie § 4)

Ref 2= onderdeel van de referentiesituatie 2 (zie § 4)

O = relevant ontwikkelingsscenario
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4 DUIDING BIJ HET MILIEUONDERZOEK

4.1 Beschouwde referentiesituaties

In functie van de effectbespreking en -beoordeling worden de volgende referentiesituaties
beschouwd :

§ 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:

- Ontwikkelingen 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

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
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5 DISCIPLINE MENS-MOBILITEIT

5.1 Referentiesituatie

5.1.1 Verkeersstructuur in de bestaande situatie

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. Ook langs de Vosseschijnstraat en de
Groenendaallaan zijn er in de twee rijrichtingen fietspaden (enkelrichting), die echter niet
van de beste kwaliteit zijn.

Openbaar vervoer

Het treinstation Luchtbal ligt op zo’n 350 meter afstand van het kruispunt
Groenendaallaan – Noorderlaan op de spoorlijn Essen –Antwerpen die langs de E19/A12
loopt.
Langs de Noorderlaan rijden naast tram 6, die een frequentie heeft van 6x per uur,
meerdere buslijnen. Langs de Noorderlaan bevinden zich verschillende tram- en
bushalten, oa. ter hoogte van de projectlocaties parking hoek Groenendaallaan-
Noorderlaan en Noord-Center.

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

5.1.2 Referentiesituatie 1

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, grootschalige detailhandel
op de Havanasite. De ontwikkelingen van Brabo 2 worden momenteel gerealiseerd.

De verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie 1 worden in eerste instantie gebaseerd
op 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.

De realisatie van Brabo 2 en ontwikkelingen in het kader van het RUP Havanastraat
hebben de volgende impact op de bestaande situatie in het studiegebied:
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· Brabo 2: daling van intensiteiten op het noordelijke segment van de Noorderlaan
+ stijging gebruik complex Merksem.

· Ontwikkelingen op Havanasite: de meerderheid van het verkeer is afkomstig van
het noorden en gebruikt afrit Ekeren. Deze ontwikkelingen belasten dus
hoofdzakelijk het noordelijk gedeelte van het plangebied.

De kruispunten Groenendaallaan x Noorderlaan en Groenendaallaan x Vosseschijnstraat
zijn in referentiesituatie 1 duidelijk oververzadigd en kennen grote verliestijden. De
wachtrijen die ontstaan aan het kruispunt Groenendaallaan x Noorderlaan zullen de
afwikkeling aan het kruispunt Groenendaallaan x Vosseschijnstraat zwaar verstoren. Ook
ter hoogte van het complex Merksem zijn er doorstromingsproblemen. Op de overige
kruispunten worden geen zware doorstromingsproblemen gemeten in de microsimulatie.

5.1.3 Referentiesituatie 2

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. Bij deze intensiteiten zijn ook algemene
tendensen in de ruimere omgeving, in zijn algemeenheid, meegenomen. Het
verkeersnetwerk blijft ongewijzigd ten opzichte van referentiesituatie 1.

Beide richtingen opgeteld zullen de intensiteiten binnen het studiegebied ten aanzien van
de referentiesituatie 1 over het algemeen gemiddeld dalen met 5% tot 15%.

Het kruispunt Groenendaallaan x Noorderlaan is in referentiesituatie 2 nog steeds zwaar
overbelast. Ook ter hoogte van complex Merksem verloopt de doorstroming nog steeds
moeizaam. 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.

5.2 Effectbespreking

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.
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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, 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
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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.
Hieronder wordt voor een aantal functies een overzicht gegeven van de momenten
waarop de verkeersimpact 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 werkuren1

· Gemeenschapsvoorzieningen ochtendspits/avondspits
· Wonen ochtendspits/avondspits

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.

1 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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6 DISCIPLINE GELUID
6.1 Referentiesituatie

Uit de geluidsbelastingskaarten blijkt dat vooral het wegverkeer en deels ook het
spoorverkeer bepalend is voor het omgevingsgeluid in het studiegebied. De bijdrage van
de havenactiviteiten is eerder beperkt wat ook vastgesteld werd ter plaatse.
Ter  hoogte  van  de  woningen  ten  oosten  van  de  Noorderlaan  is  op  basis  van  de
geluidsbelastingskaarten voor industrie voldaan aan de milieukwaliteitsnormen voor
industrielawaai.

Om de huidige geluidskwaliteit binnen en rondom het studiegebied in beeld te brengen,
werd op verschillende plaatsen een kortdurende geluidsmeting uitgevoerd (10 à 15
minuten). De metingen tonen aan dat het omgevingsgeluid nu vooral bepaald wordt door
wegverkeer op de drukke Noorderlaan en Groenendaallaan. 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.
Het omgevingsgeluid in het studiegebied kan als ‘Lawaaiig’ bestempeld worden (tussen
60 en 65 dB(A)). Op basis van de metingen kan gesteld dat de milieukwaliteitsnorm voor
de dagperiode (50 dB(A)) ter hoogte van de beoordelingspunten in het woongebied
duidelijk overschreden wordt. Het continu achtergrondgeluidsniveau wordt ook mee
bepaald door het verkeer op de R1, E19 en A12.

Aan de hand van de verkeersgegevens zoals gesimuleerd binnen de discipline mobiliteit
werden geluidscontourenkaarten voor Lden

2 berekend voor referentiesituatie 1 en
referentiesituatie 2. Lden is een maat voor de geluidsbelasting door omgevingslawaai. Het
geluidsniveau wordt hierbij gemiddeld over de dag-, avond- en nachtperiode bepaald,
waarbij voor de stille periodes, m.b. avond en nacht zwaarder doorwegen.
Uit de berekende geluidsniveaus blijkt dat het omgevingsgeluid in beide
referentiesituaties hoog is, met een Lden >70  dB(A)  ter  hoogte  van  de  eerstelijns-
woningen/woonblokken tot de Noorderlaan en Groenendaallaan. De Lnight, maat voor de
geluidsbelasting tijdens de nacht, overstijgt er de referentiewaarde van 60 dB(A). Het
verschil tussen de referentiesituaties 1 en 2 bedraagt maximaal 1 dB(A) en is daarmee niet
hoorbaar.

6.2 Effectbespreking

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

2 Om de geluidshinder gedurende 24u in kaart te brengen, wordt de indicator Lden gebruikt: ‘den’ staat voor

’day, evening and night’. Het is het gewogen gemiddelde van de geluidsniveaus gedurende de dag (tussen 7u ’s

ochtends en 7u ’s avonds), de avond (tussen 7u en 11u ’s avonds) en de nacht (tussen 11u ’s avonds en 7u ’s

ochtends). De geluidsniveaus tijdens de avond en de nacht worden zwaarder doorgerekend in de berekening,

omdat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts als hinderlijker wordt ervaren.
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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.
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7 DISCIPLINE LUCHT

7.1 Referentiesituatie

De luchtkwaliteit in de referentiesituatie (zowel referentiesituatie 1 als referentiesituatie
2) kenmerkt zich door:

§ Telkens hoge immissieconcentraties EC, PM10, NO2 en PM2,5 ter hoogte van de Ring
van Antwerpen, naarmate verder van de ring dalen de immissieconcentraties.

§ Ter hoogte van de Ring van Antwerpen worden immissieconcentraties berekend die
hoger liggen dan te toetsingswaarde voor de parameters PM10 en NO2

§ Ter hoogte van het plangebied zijn de immissieconcentraties lager dan de
toetsingswaarde. Enkel NO2 wordt aangeduid als een kritische parameter voor het
studiegebied.

Het verschil tussen referentiesituatie 1 en referentiesituatie 2 is te verwaarlozen.

7.2 Effectbespreking

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).
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.
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8 DISCIPLINES BODEM EN WATER

8.1 Referentiesituatie

De bodem in het plangebied bestaat onder de oppervlakkige verstoorde en overwegend
verharde laag uit opgehoogde gronden. De dikte van de ophogingen varieert op basis van
een toetsing van beschikbare boringen aan het digitaal hoogtemodel van 2 tot meet dan
5 m. Onder de opgehoogde gronden zit de Quartaire laag die in eerste instantie uit
polderklei bestaat.
Binnen het plangebied werden tal van bodemdossiers opgemaakt bij de OVAM, variërend
van oriënterende bodemonderzoeken tot eindevaluaties van saneringen. De percelen die
hierbij beschouwd werden, bedekken nagenoeg het volledige plangebied. 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. De
verschillende bodemonderzoeken werden dan ook ten aanzien van dat bestemmingstype
opgesteld.
Het plangebied bevindt zich in een zone met natuurlijk verzilt grondwater in de bovenste
watervoerende laag. De diepte van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater is in dit
gebied nog onbekend.  Grondwaterpeilmetingen in de omgeving van het plangebied
geven maximale grondwaterpeilen aan tot 1,5 à 2 m onder het maaiveld. Volgens een
recente studie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen3 stroomt het grondwater in
het plangebied en omgeving in de richting van de dokken.
In het oosten van het studiegebied loopt het Groot of Verlegd Schijn met in het noorden
bijhorende zijlopen, m.b. de Donkse Beek en de Laarse Beek. Het gedeelte van het traject
van het Groot Schijn tussen het Albertkanaal en de A12 is recent afgekoppeld van het
opwaartse en afwaartse deel en van stromingszin veranderd. Het water van dit gedeelte
wordt overgepompt naar het Albertkanaal.
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.
Recent werd de riolering in de Noorderlaan vernieuwd. De RWA-leiding die werd
aangelegd vangt evenwel enkel hemelwater op van de weg. Het verharde oppervlak van
het plangebied is aangekoppeld op de oude RWA-leiding die naar de RWZI van Antwerpen-
Noord voert.

8.2 Effectbespreking

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

3

http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/Leidraad%20hemelwater%2
0definitief%202013_0.pdf
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humaan-toxicologische risico’s en ook de bodemsaneringsnormen voor een gebied
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.
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9 DISCIPLINE BIODIVERSITEIT

9.1 Referentiesituatie

Op macroniveau – en mesoniveau bevindt het plangebied zich binnen structuren van de
‘zachte ruggengraat’ zoals aangegeven in het strategische Ruimtelijk structuurplan van
de stad Antwerpen, en meer concreet tussen de verbinding Scheldepark-Schijnvallei (over
het droogdokkenpark en het Albertkanaal) en het Noorderpark.
Op  microniveau  kan  gesteld  dat  het  plangebied  voor  ongeveer  90%  verhard  is  en
biologisch van zeer beperkte waarde. 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. Uit het monitoringsrapport van 20154 blijkt dat
er binnen of in de buurt van het plangebied geen vindplaatsen zijn van soorten die onder
het SBP vallen.

9.2 Effectbespreking

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

4 Monitoringsrapport Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven, 2015, Haven
van Antwerpen, maatschappij linkerscheldeoever en natuurpunt
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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
Vosseschijnstraat kan gesupprimeerd worden, waardoor die ruimte mee in de groene
corridor kan opgenomen worden.
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10 DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

10.1 Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen in een overgangsgebied tussen het stedelijk woonweefsel en
de haven met weinig resten van het oorspronkelijke landschap. In het plangebied komen
geen beschermde monumenten, landschappen of dorps- en stadsgezichten of andere
geïnventariseerde erfgoedwaarden voor.
Het plangebied bestaat uit een gemengd gebied met handelsactiviteiten en ambachtelijke
bedrijven, kantoren ed. Het wordt ook gekenmerkt door de aanwezigheid van
grootschalige bebouwing, verhardingen voor parking en opslagruimtes. Binnen dit gebied
is er weinig samenhang, zowel ruimtelijke, functioneel als naar vormgeving van de
bebouwing.
Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich een spoorwegbundel en loopt er tevens
een hoogspanningslijn. In het oosten wordt het plangebied begrensd door 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.

10.2 Effectbespreking

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.
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11 DISCIPLINE MENS, RUIMTELIJKE ASPECTEN
(INCL. VEILIGHEID EN GEZONDHEID)

11.1 Referentiesituatie

Het plangebied ligt nu in een overgangsgebied tussen stad (stedelijk woonweefsel), en
haven (industrieel weefsel).
Het plangebied bestaat uit een gemengd gebied met handelsactiviteiten en ambachtelijke
bedrijven, kantoren ed., en herbergt geen woningen. Het dichtstbijzijnde woongebied
situeert zich binnen de naastgelegen woonwijk Luchtbal. Aan de westzijde van het
plangebied ligt de oostelijke uitloper van de haven rond het Albertdok, het Tweede en
Derde Havendok.
De kwetsbare locaties in de omgeving van het plangebied betreffen voornamelijk scholen
en concentreren zich hoofdzakelijk in de naastgelegen woonwijk Luchtbal. Hier bevinden
zich een 8-tal scholen, van kleuter- en lager onderwijs tot volwassenenonderwijs. Ten
zuidwesten van het plangebied, op ca. 250 m, bevindt zich nog een basisschool, gelegen
binnen havengebied. Binnen de wijk luchtbal bevinden zich ook nog enkele locaties voor
kinderopvang, assistentiewoningen en een multifunctioneel centrum.

Het omgevingsgeluid in het studiegebied wordt bepaald door weg- en spoorverkeer. Uit
geluidsmetingen en -modellering blijkt dat de WHO advieswaarden voor matige hinder
overdag (50 dB(A)) in het studiegebied in de referentiesituatie (met en zonder Oosterweel)
reeds worden overschreden, zo ook binnen het huidige woongebied op de Luchtbal. Het
gemeten omgevingsgeluid kan als ‘Lawaaiig’ omschreven worden.
Ter hoogte van het plangebied worden de EU-toetsingswaarden (wettelijke normen) voor
NO2 , PM10 en PM2,5 in de referentiesituatie (met en zonder Oosterweel) niet
overschreden. De WHO-advieswaarden voor PM10 en PM2,5 worden binnen het plan- en
studiegebied overschreden. De waarden voor NO2 liggen  boven  de  80  %  van  de
toetsingswaarde en van de WHO-advieswaarde.
Het plangebied bevindt zich in de consultatiezone van 3 Sevesobedrijven5: Euroports
Terminals Antwerp nv dat aan het projectgebied grenst en 3M en Arlanxeo Belgium die
zich beide op de linkerscheldeoever bevinden.
Ongeveer parallel aan de spoorwegbundel in het westen van het plangebied loopt een
bovengrondse hoogspanningslijn.

11.2 Effectbespreking

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

5 Seveso-inrichtingen zijn bedrijven die hoeveelheden gevaarlijke stoffen op hun terrein
aanwezig hebben die vastgelegde drempelwaarden overschrijden.
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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
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
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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).

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
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nemen binnen, eerder dan in de rand van het plangebied (Aertsens et al. (2012), zie
hoger).
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12 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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13 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?

13.1 Ruimtelijk programma

13.1.1 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 (aanzienlijke) 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

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.

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.
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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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13.1.2 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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13.2 Ruimtelijke structuur

13.2.1 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.

13.2.2 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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13.2.3 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 de twee 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.

13.3 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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13.4 Overzicht milderende maatregelen en aanbevelingen

13.4.1 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 persoon

intensieve 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 minimum

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 § Fout!

Verwijzingsbron niet

gevonden. voor mogelijke

maatregelen)

0 X

Verzilting (--/---) Passende maatregelen om

verzilting tegen te gaan (zie

stappenplan en bijhorende

maatregelen in § Fout!

Verwijzingsbron niet

gevonden.)

0 X
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13.4.2 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

§ 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

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 )

§ Lay-out 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



_NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING

Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan – oktober 2018 48

13.4.3 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

13.4.4 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)):

- 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.

X  X

§ Groen en luchtkwaliteit in de stad (uit Aertsens et al. (2012)):

- 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:

- 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.

X
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- 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.

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 :

- 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.

- 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. 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 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 :

- het inrichten van de groenstrook met hagen en houtkanten met
éénstijlige meidoorn

- Het voorzien van microreliëf met meer open/grazig zandig
substraat, met geschikte nestplaats voor bijvoorbeeld solitaire bijen

- 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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14 BIJLAGE: KAARTENBUNDEL
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