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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING VOOR HET MER 

Het Agentschap Wegen & Verkeer Antwerpen wil de weginrichting van de A12 t.h.v. Aartselaar en de 

naastliggende N177 omvormen zodanig dat het wegbeeld van de A12 overeenkomt met haar 

classificatie als primaire weg (huidige categorisering) en in de toekomst van Vlaamse Hoofdweg. 

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het Vlaams regeerakkoord van september 2019.  

De A12/N177 telt vandaag tussen het viaduct van Wilrijk (noord) en de insleuving in Boom (zuid) vijf 

lichtengeregelde gelijkgrondse kruispunten. Deze kruispunten zijn alle vijf opgenomen in de 

dynamische lijst van gevaarlijke punten en scoren zeer hoog in de prioriteitenscore. Het is dan ook van 

belang om de A12 om te bouwen conform zijn statuut en geen gelijkgrondse kruispunten meer toe te 

laten op de A12. Het is echter niet de bedoeling om de A12 concurrentieel te maken met de E19 voor 

het verkeer van Antwerpen naar Brussel en omgekeerd; de A12 blijft bedoeld voor regionaal gericht 

verkeer.  

De vijf grote kruispunten die deel uitmaken van het project zijn van zuid naar noord: 

• Bist / Langlaarsteenweg 

• Vluchtenburgstraat / Leugstraat 

• Helststraat / Guido Gezellestraat 

• Cleydaellaan / Kontichsesteenweg 

• Terbekehofdreef / Atomiumlaan 

 

 

Figuur 1-1: Situering kruispunten projectvoornemen (Bron: AWV) 
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1.2 TOETSING AAN DE MER-PLICHT 

Volgens het geldende uitvoeringsbesluit inzake milieueffectenrapportage vallen in het kader van de 

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bepaalde projecten volgens het decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) onder ‘MER-plichtige projecten’ (Bijlage 

I), projecten waarvoor een ‘gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de MER-plicht’ kan voor worden 

ingediend (Bijlage II) en/of projecten waarvoor een screeningsformulier dient opgesteld te worden 

(Bijlage III).  

Volgende categorieën van de DABM-bijlages zijn relevant voor dit project: 

• Categorie 10 e) van Bijlage II: 

o Aanleg van wegen met 4 of meer rijstroken over een lengte van 1 km tot 10 km. 

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

o Aanleg van verharde wegen die over een ononderbroken lengte van 1 km of meer in 

een bijzonder beschermd gebied zijn gelegen. 

• Categorie 10 e) van Bijlage III: “aanleg van wegen”  

Ook bemalingen i.k.v. de aanleg van het project vallen onder de project-MER-plicht (categorie 10 o) 

“Werken voor het kunstmatig onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater” van Bijlage II en 

III). 

In principe kan voor een project van bijlage II via een ontheffingsdossier een ontheffing van MER-plicht 

aangevraagd worden. Gezien de voorgeschiedenis, complexiteit en maatschappelijke gevoeligheid van 

het dossier wenst AWV Antwerpen evenwel onmiddellijk een volwaardig project-MER op te stellen. 

 

1.3 VERLOOP VAN DE MER-PROCEDURE EN SITUERING IN DE VERGUNNINGS-

PROCEDURE 

1.3.1 PROCESVERLOOP 

De opmaak van het project-MER zal verlopen conform het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning. AWV Antwerpen heeft in functie van transparantie gekozen voor een MER-

procedure cfr. het zgn. “maximaal traject”, met aanmelding van het project met verzoek tot scoping-

advies en terinzagelegging aan de bevolking (zie onderstaande figuur). Dit traject is het meest 

vergelijkbaar met de vroegere klassieke project-m.e.r.-procedure. 
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Figuur 1-2: Maximale m.e.r.-procedure   

 

1.3.1.1 Aanmelding en verzoek tot scopingsadvies 

Het voorliggende dossier betreft een aanmelding en verzoek tot scopingsadvies. 

De aanmelding betreft de melding van de initiatiefnemer met het voornemen om een project-MER op 

te stellen aan Team Mer. Bij de aanmelding wordt door de initiatiefnemer een verzoek tot advies over 

de te verstrekken informatie gevoegd (i.e. het zogenaamde scopingsadvies). Dit verzoek tot 

scopingsadvies is niet verplicht, maar bij dit dossier wordt ervoor geopteerd om dit verzoek toe te 

voegen. De inhoud van dit verzoek, samen met de inhoud van de aanmelding, betreft een voorstel van 

de inhoud van het project-MER en de methodologie.  

De aanmelding en het verzoek tot scopingsadvies bevat minimaal: 

• Beschrijving van het project met inbegrip van de overwogen alternatieven; 

• Bestaande vergunningstoestand + de aan te vragen vergunningen; 

• Beschrijving van de te onderzoeken effecten die het project vermoedelijk zal hebben; 

• Voorstel van het team van erkende MER-deskundigen en MER-coördinator + taakverdeling; 

• Beschrijving van het procesverloop (o.a. participatietraject, …); 

• Voorstel van de inhoud van het project-MER en de methodologie. 

Bij een verzoek tot scoping bezorgt Team Mer de aanmelding aan de bevoegde adviesinstanties 

(administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen) die op basis van de geografische ligging 

van het project en van de mogelijke te verwachten aanzienlijke effecten geselecteerd worden. De 

geraadpleegde adviesinstanties bezorgen hun advies aan de dienst Mer binnen de 30 dagen. Als het 

advies niet tijdig wordt verleend, dan wordt de procedure voortgezet. 

Team Mer neemt een beslissing over de aanmelding en bezorgt haar beslissing uiterlijk binnen een 

termijn van 60 dagen na de datum van ontvangst van de aanmelding aan de initiatiefnemer.  

De beslissing over de aanmelding bevat ten minste volgende informatie: 

• Een beslissing over de opstellers van het project-MER (i.e. het team van erkende MER-

deskundigen). 
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• Een advies over de voorgestelde methodologie van effectbeoordeling in het aanmeldings-

dossier rekening houdend met de inhoud van het MER (i.e. het zogenaamde scopingsadvies). 

Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de ontvangen adviezen en in voorkomend 

geval de afspraken van het overleg met alle betrokkenen en de reacties uit de openbare 

raadpleging (zie verder). 

De aanmelding (inclusief beslissing en scopingsadvies van Team Mer) wordt bekend gemaakt op de 

website van Team Mer. 

De initiatiefnemer vraagt een overleg met Team Mer en de adviesinstanties over het scopingsadvies. 

1.3.1.2 Publieke participatie  

In het kader van het project A12 werd, voorafgaand aan deze MER-procedure, reeds een uitgebreid 

participatietraject doorlopen: 

• In de loop van januari en februari 2021 werden 5  “luisterdagen” georganiseerd met tientallen 

actoren uit de regio (besturen, middenveldorganisaties, verenigingen, scholen, wijkraden, ...) 

om de belangrijkste bekommernissen, ideeën en suggesties in kaart te brengen.  De lijst met 

deelnemers aan de luisterdagen is opgenomen in bijlage. 

• Van 16/2 tot 18/3/2021 werd een digitale bevraging gehouden, waaraan meer dan 2.200 

verschillende respondenten deelnamen. 

• Eind april 2021 werden technische gesprekken gevoerd met actoren die n.a.v. de luisterdagen 

concrete inrichtingsconcepten of -ontwerpen hebben voorgesteld. 

• Regelmatig overleg met de stakeholders die voor de luisterdagen  geselecteerd zijn in de 

zogenaamde “klankbordgroep” om terug te koppelen over de stand van zaken in het 

ontwerpend onderzoek, suggesties te kunnen capteren en nog mee te nemen in het 

onderzoek. De lijst met leden van de klankbordgroep is opgenomen in bijlage. 

Alle inspraakreacties werden grondig bestudeerd en meegenomen in het ontwerpend alternatieven-

onderzoek (zie hoofdstuk 2 projectbeschrijving en §3.2 alternatievenonderzoek). 

Naast dit uitgebreid voorafgaand participatietraject wordt in het kader van de MER-procedure zelf een 

openbare raadpleging georganiseerd van onderhavige aanmelding en verzoek tot scopingadvies. Een 

dergelijke openbare raadpleging is niet verplicht, maar de initiatiefnemer kiest er logischerwijs voor 

om deze toch te houden zodat de scope van het onderzoek van bij de start voldoende ruim is. 

Concreet wordt de raadpleging als volgt georganiseerd: 

Het dossier voor de aanmelding met verzoek tot scopingsadvies wordt ter inzage gelegd in de direct 

betrokken gemeenten op wiens grondgebied de kruispunten zich situeren: 

• Aartselaar 

• Antwerpen (district Wilrijk) 

In deze gemeenten wordt de publieke raadpleging aangekondigd via een huis-aan-huisfolder, een 

aanplakbrief en via de courante gemeentelijke infokanalen (website, digitale nieuwsbrief, sociale 

media, …). 

In aanpalende gemeenten die ontsloten worden via de 5 te onderzoeken kruispunten, wordt de 

publieke raadpleging aangekondigd via de gemeentelijke kanalen en via folders die geïnteresseerden 

aan loketten van de gemeente en in de bibliotheek konden meenemen: 
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• Boom 

• Hemiksem 

• Niel 

• Rumst  

• Schelle 

• Willebroek 

De aanmelding en verzoek tot scopingsadvies wordt geplaatst op de website van de initiatiefnemer, 

zijnde het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Antwerpen. De openbare raadpleging loopt in de 

zomer. Om iedereen maximaal de kans te geven om in te spreken, wordt de normale looptijd van 30 

dagen met een maand verlengd. De raadpleging loopt daarom van 29 juni tot en met 27 augustus 2021. 

In deze periode voorziet Team Mer een adviesperiode van 30 dagen.  

Bij de start van de publieke raadpleging organiseert AWV Antwerpen een reeks webinars (coronaveilig) 

op 29 en 30 juni. Tijdens deze webinars krijgen deelnemers informatie over het project, het geplande 

onderzoek (alternatieven en MER) en de inspraakmogelijkheden.  

Wie op de documenten wil reageren, kan dit tot en met 27 augustus doen via de website 

www.wegenenverkeer.be/A12. De opmerkingen worden automatisch doorgestuurd naar Team Mer 

die ze verwerkt. 

1.3.1.3 Opmaak project-MER met tussentijds overlegmoment 

De erkende MER-deskundigen maken het project-MER op, conform de inhoud van de aanmelding en 

rekening houdend met het scopingsadvies. Bij de opmaak van het MER worden de richtlijnenboeken 

als referentiekader gehanteerd. 

Na het ontvangen van de adviezen op dit ontwerp-MER, wordt een overleg voorzien met onder andere 

Team Mer, de initiatiefnemer, de MER-deskundigen en de relevante adviesinstanties. Tijdens de 

vergadering krijgen alle betrokkenen de gelegenheid om opmerkingen en bedenkingen op het 

ontwerp-MER te formuleren en deze samen te bespreken. Vervolgens kan het ontwerp-MER 

gefinaliseerd worden en ingediend worden bij de vergunningsaanvraag. 

1.3.2 AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN 

Voor dit infrastructuurproject dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Ook bepaalde 

handelingen tijdens de aanlegfase (b.v. tijdelijke bemalingen) zijn vergunningsplichtig. Het ontwerp-

MER dient gevoegd te worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag.  

In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag is wettelijk een openbaar onderzoek voorzien om 

de bevolking in te lichten over het concrete project dat zal uitgevoerd worden. Een openbaar 

onderzoek vindt plaats in de beslissingsprocedure voor de definitieve goedkeuring van het project. 

Tijdens het openbaar onderzoek kan het voorliggende project geraadpleegd worden en kan iedereen 

zijn mening kenbaar maken. In dit stadium kunnen ook bezwaarschriften ingediend worden. 

De goedkeuring van het project-MER door Team Mer gebeurt gelijktijdig met het verlenen van de 

omgevingsvergunning door het Departement Omgeving. 



14265-DOC-A-V-009-B – VERVOLGSTUDIE VOOR HET OMBOUWEN VAN DE A12 TOT EEN PRIMAIRE WEG T.H.V. 

TRACÉ WILRIJK-BOOM: AANMELDING & VERZOEK TOT SCOPINGSADVIES 

MAATSCHAP TEAM A12 – SLACHTHUISSTRAAT 71 – 9100 SINT-NIKLAAS – BELGIUM 13 

1.3.3 GEGEVENS VAN DE INITIATIEFNEMER 

Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen 

Anna Bijnsgebouw 

Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 

2018 Antwerpen 

Contactpersoon: Brunhilde Foulon (projectmanager, Tel. 03 / 224 60 22) 

1.3.4 MER-DESKUNDIGEN 

Het team van MER-deskundigen is als volgt samengesteld: 

Deskundige Disciplines Erkenningsnummer 

Paul Arts 

Coördinatie 

Mens – ruimtelijke aspecten 

Landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

MB/MER/EDA/664-V-1 

MB/MER/EDA/664-B 

Koen Slabbaert Mens – mobiliteit  MB/MER/EDA/805 

Liesbet Van den Schoor Biodiversiteit MB/MER/EDA/741 

Inge Van der Mueren Bodem MB/MER/EDA/692 

Guy Putzeys Geluid en trillingen MB/MER/EDA/393-V-4 

Dirk Dermaux Lucht  MB/MER/EDA/645/V-2 

Mie De Wit Water MB/MER/EDA/674 

Ulrik Van Soom Mens – gezondheid MB/MER/EDA/351 

 

De discipline klimaat wordt behandeld door de MER-coördinator. 
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2 PROJECTBESCHRIJVING 

2.1 SITUERING VAN HET PROJECTGEBIED 

Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, op het grondgebied van de gemeenten 

Aartselaar en Antwerpen. Het projectgebied bestaat uit de infrastructuurbundel A12/N177 gelegen 

tussen het viaduct van Wilrijk en de insleuving in Boom. 

Ruimtelijk wordt de A12/N177 omzoomd door een lint van nijverheid, kleinhandel (baanwinkels) en 

wonen (dorpskern van Aartselaar). 

 

 

Figuur 2-1: Situering projectgebied op topografische kaart – macro 
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Figuur 2-2: Situering projectgebied op orthofoto – meso  

 

De juridisch-planologische context van het project wordt bepaald door het gewestplan Antwerpen 

(1971, gedeeltelijk gewijzigd 1979). Daarop is de A12 ingetekend als bestaande autosnelweg. Verder 

is het projectgebied gelegen binnen de bestemmingen industriegebied, zone voor ambachtelijke 

bedrijven en kmo’s, woongebied, woongebied met landelijk karakter (0102), parkgebied, bufferzone 

en natuurgebied. Agrarisch gebied en zone voor gemeenschapsvoorzieningen komen voor vanaf een 

paar honderd meter van de A12. 

Het projectgebied is volledig gelegen binnen de afbakeningslijn van het GRUP Afbakening 

grootstedelijk gebied Antwerpen, maar er zijn geen herbestemmingen ter hoogte van het 

projectgebied.  

Het BPA NR.31 BIS NIJVERHEIDSZONE II overlapt gedeeltelijk met het projectgebied. De A12 wordt 

echter opnieuw bestemd als openbare weg.  

Voorts zijn er ook een aantal RUP’s en BPA’s die grenzen aan het projectgebied: 

• BPA n°31bis Nijverheidszone II 

• RUP Beukenhof 

• RUP Ter Beke-zuid 
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0100 = woongebied, 0102 = woongebied met landelijk karakter, 0200 = zone voor gemeenschapsvoorzieningen, 0500 = 

parkgebied, 0600 = bufferzone, 0701 = natuurgebied, 0900 = agrarisch gebied, 1000 = industriegebied, 1100 = zone voor 

ambachtelijke bedrijven en KMO’s, 1500 = zone voor autoweg 

Figuur 2-3: Situering projectgebied op het gewestplan 

 

Figuur 2-4: Situering BPA n°31bis Nijverheidszone II 
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Figuur 2-5: Situering RUP Beukenhof 

 

Figuur 2-6: Situering RUP Ter Beke-zuid 
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Op 21 mei 2021 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei 

van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12’ voorlopig vastgesteld. Het openbaar 

onderzoek van dit GRUP liep/loopt van 8 juni t.e.m. 6 augustus 2021. 

 

 

Art. 1 = natuurgebied; Art. 2 = gemengd open ruimtegebied; Art. 3 = bedrijventerrein; Art. 4 = woongebied met landelijk 

karakter; Art. 5 = lokaal bedrijventerrein; Art. 6 = erfdienstbaarheidsgebied; Art. 7 = enkelvoudige leiding; Art. 8 = weginfra-

structuur; Art. 9 = agrarisch gebied 

Figuur 2-7: Grafisch plan ontwerp-GRUP “Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12” 

 

Aangezien de voorziene herinrichting van de A12 en de N177 volledig voorzien wordt binnen 

bestemmingen die compatibel zijn met weginfrastructuur, is geen bestemmingswijziging nodig. 

Derhalve dient geen RUP noch een plan-MER te worden opgemaakt, en kan onmiddellijk worden 

overgegaan naar een omgevingsvergunningsaanvraag met project-MER. 

 

2.2 HISTORIEK VAN HET PROJECT EN GERELATEERDE PROJECTEN 

Het dossier A12/N177 heeft een lange voorgeschiedenis. In het verleden werden reeds verschillende 

studies uitgevoerd m.b.t. de herinrichting van deze infrastructuurbundel. 

In 2000 reeds werd een streefbeeldstudie opgemaakt voor het traject tussen Boom en Antwerpen. In 

deze studie werden alle kruispunten van de A12 omgevormd tot ongelijkgrondse kruisingen en op 

enkele locaties werden de zijstraten van de parallel gelegen N177 enkel rechts in/rechts uit ontsloten. 

Omwille van een te hoge kostprijs en een gebrek aan draagvlak bij de betrokken gemeenten voor de 

noodzakelijke circulatiemaatregelen werd dit project niet uitgevoerd. 
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Figuur 2-8: Eerdere studies m.b.t. de A12/N177 en gerelateerde projecten 

 

In 2017 werd een nieuwe studie opgestart met als doel de mobiliteitsknoop op een meer kosten-

efficiënte wijze op te lossen. In deze studie werd onderzocht of de bestaande kruispunten 

ongelijkgronds gemaakt konden worden door de aanleg van bruggen of tunnels. Uit deze studie is 

gebleken dat de aanleg van tunnels de voorkeur geniet boven bruggen/viaducten door de betere 

ruimtelijke inpassing en beter akoestisch comfort voor omwonenden. De gelijkgrondse N177 wordt 

aangesloten op de A12 met meerdere op- en afritten. De snelle opeenvolging van kruispunten maakt 

het evenwel onmogelijk om ter hoogte van elke kruising op- en afritten in te passen en werd de keuze 

gemaakt om enkele kruispunten (met minder drukke zijstraten) niet langer rechtstreeks aan te takken 

op de A12. 

Het concreet ontwerpen van de nieuwe tunnels en bijhorende op- en afritten was te complex om 

binnen de planning en het budget van de studie van 2017 op te nemen. Na de studie in 2017 werd 

bovendien de Vervoerregio Antwerpen (VRA) opgericht. In de schoot van de VRA wordt een regionaal 

mobiliteitsplan opgemaakt (Routeplan 2030), waarin voor het zuidelijk deel van de vervoerregio het 

belang van de A12/N177 naar voor komt. Voor alle modi blijkt dit een belangrijke drager te zijn, 

waardoor de beperkte beschikbare ruimte weloverwogen moet worden ingedeeld. 
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In de omgeving van het projectgebied zijn enkele andere infrastructuurprojecten die een belangrijke 

interactie vertonen met het project A12/N177: 

• Doortrekking N171: verbinding E19-industriezone Krekelenberg Niel met aansluiting op N177 

tussen Aartselaar en Boom (deels gerealiseerd) 

• Ringpark Zuid: herinrichting knoop R1 Antwerpen-centrum (“Spaghettiknoop”) en omgeving 

2.3 DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT 

Vanuit de gewenste inrichting van de A12 conform haar huidige statuut als primaire weg (later Vlaamse 

Hoofdweg), vanuit diverse visiedocumenten, vanuit de gekende knelpunten (o.a. “zwarte punten”, 

geluids- en luchtkwaliteit) en vanuit de bekommernissen van organisatie, bewoners en weggebruikers 

voortkomend uit het participatietraject, werd volgende lijst van doelstellingen bepaald waaraan het 

project A12/N177 moet voldoen: 

1. Verkeersveiligheid: 

a. Algemene verkeerveiligheid verbeteren 

i. Aantal verkeersongevallen drastisch reduceren 

ii. Geen zwarte kruispunten meer op de A12 

iii. Leesbaarheid van de A12/N177 verbeteren 

iv. Beperken van de ernst van de ongevallen 

v. Zoveel mogelijk kruispunten compact en conflictvrij maken 

b. Verbeteren verkeersveiligheid voor de actieve weggebruiker 

i. Scheiden van gemotoriseerde en actieve weggebruikers 

ii. Kruispunten maximaal conflictvrij uitwerken 

iii. Veilige oversteek van N177 

iv. Verhogen van veiligheid aan in- en uitritten van winkel- en bedrijvenzones 

v. Voldoende opstelruimte voor fiets/voetgangers 

2. Verkeersdoorstroming: 

a. Verbeteren doorstroming noord-zuid 

i. Vlotte en betrouwbare afwikkeling garanderen van de A12, ook in de 

spitsuren 

ii. Verzadigingsgraad op de N177 beperken, ook in de spitsuren 

b. Goede doorstroming oost-west 

i. Verzadigingsgraad op belangrijke takken beperken, ook in de spitsuren 

3. Economie: 

a. Groei en bloei van aanpalende KMO en winkels 

i. Vlotte bereikbaarheid/ontsluiting van de winkel- en bedrijvenzones wordt 

gegarandeerd 

ii. De zichtbaarheid en herkenbaarheid van de winkel- en bedrijvenzones zoveel 

mogelijk behouden 

b. Ontsluiting van niet-aanpalende industriezones 

i. Vlotte en betrouwbare afwikkeling garanderen ook in de spitsuren 

ii. Aansluiting op fietsroutes voorzien 

4. Leefbaarheid: 

a. Oversteekbaarheid verbeteren 
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i. Barrièrewerking aan het woonweefsel opheffen 

ii. Vlotte oversteekbaarheid van actieve weggebruiker 

iii. Vlotte oversteekbaarheid voor de lokale gemotoriseerde weggebruiker 

b. Multimodale bereikbaarheid 

i. Verdere uitbouw van een vlot en betrouwbaar openbaar vervoersnetwerk 

1. Vlotte doorstroming voor het OV 

2. Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) 

3. Mogelijke tramverbinding in de toekomst 

4. Voldoende bushaltes voorzien 

5. Haltes dienen wervend te worden ingericht 

ii. Verdere uitbouw van een veilig en comfortabel regionaal fietsroutenetwerk 

iii. Snelle interventies door hulpdiensten mogelijk 

iv. Vlotte overstap op andere modi faciliteren door inrichting van mobipunten 

v. Doorstroming vanaf de dorpskernen naar de A12/N177 verbeteren 

c. Verlagen verkeersbelasting in woonkernen 

i. Belasting door vrachtvervoer verlagen 

ii. Sluipverkeer in aanpalende woonkernen vermijden 

d. Omgevingskwaliteit verhogen 

i. Luchtemissies significant verminderen 

ii. Geluidshinder en trillingen significant verminderen 

iii. Biodiversiteit en ecologische samenhang verbeteren 

iv. Voldoende groen voorzien langsheen A12/N177 

v. Achterliggend landschap betrekken bij A12/N177 

vi. Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap 

vii. Wateroverlast beperken 

viii. Vermijden waterverontreiniging 

De volledige doelstellingennota (14265-DOC-003) is terug te vinden in bijlage. 
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2.4 TE ONDERZOEKEN ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 

2.4.1 UITGANGSPUNTEN 

Het ontwerpend alternatievenonderzoek heeft in dit stadium nog niet geleid tot één afgebakend 

projectvoornemen. Er zijn nog tal van combinaties mogelijk van als redelijk beoordeelde lengte-

profielen, overkappingsvarianten, verkeerskundige varianten (kruispuntinrichting, lichtenregeling, 

keerlussen,…) en locatievarianten voor openbaar vervoer en fiets.  

Uit al de mogelijke combinaties werden in het voorafgaand ontwerpend alternatievenonderzoek (zie 

ook §3.2 en nota 14265-DOC-005 in bijlage) drie alternatieven samengesteld die ten gronde 

(kwantitatief) zullen onderzocht worden in het project-MER. Deze alternatieven zijn gekozen in functie 

van hun onderscheidend vermogen en zijn zo opgevat dat elke relevante variant opgenomen is in 

minstens één alternatief. Daaraan werd een vierde alternatief toegevoegd, dat verkeerskundige 

nadelen, maar ruimtelijke pluspunten heeft, en ook verder onderzocht zal worden.  

Elk van de geselecteerde alternatieven moet voldoen aan de doelstellingen van het project. Ook zijn 

er een aantal vaste uitgangspunten voor elk alternatief: 

• Alle infrastructuur moet uiteraard aan de (minimale) ontwerpnormen terzake voldoen. 

• In principe bedraagt de snelheid op de A12 90 km/u en op de N177 70 km/u, maar i.f.v. de 

toegelaten hellingsgraden en benodigde weeflengtes wordt deze indien nodig teruggebracht 

naar 70, resp. 50 km/u (snelheid op A12 moet altijd hoger liggen dan op N177). 

• De inrichting van de A12/N177 wordt afgestemd op de omgevingstypologie (bedrijvigheid, 

wonen of groen (Struisbeekvallei)). 

• Het behoud van de bestaande bebouwing rond de A12 wordt als randvoorwaarde gesteld, 

mogelijks met uitzondering van beperkte onteigeningen, bijvoorbeeld t.h.v. kruispunten. 

• Elk alternatief bevat de bouwstenen A12, N177, openbaar vervoer (busstroken), fietspad, 

voetpad en groenblauwe infrastructuur, met hun varianten (zie onderstaande figuur). 

• Er moeten voldoende uitwisselpunten zijn tussen A12 en N177 om de N177 niet te zwaar te 

belasten en het verkeer zo snel mogelijk op de A12 te brengen . 

• In functie van de doelstellingen leefbaarheid en oversteekbaarheid wordt uitgegaan van een 

minimale overkapping van de A12 vanaf de Helststraat t.e.m. de Cleydaellaan. 

• In functie van het groenblauw netwerk en de overstromingsproblematiek mag de Grote 

Struisbeek noch gesifonneerd worden, noch een te grote doorstroomcapaciteit krijgen. 

• In het lengteprofiel moet een te snelle opeenvolging van stijgende en dalende wegsegmenten 

(“Walibi-effect”) vermeden worden. 

• Aan de noord- en zuidzijde van het projectgebied moet de nieuwe infrastructuur aansluiten 

op de bestaande infrastructuur (met busstroken en fietspaden aan de buitenzijde). Aan de 

noordzijde is dit dus op het viaduct van Wilrijk. Hoewel de zone ‘viaduct’ buiten het 

projectgebied valt, mag aan de noordzijde een mogelijke vervanging van het viaduct door een 

tunnel niet gehypothekeerd worden. 

• Toekomstige aanleg van een tramverbinding mag niet gehypothekeerd worden. 

 



 

Figuur 2-9: Bouwstenen van het dwarsprofiel  

 

 



De alternatieven bestaan uit volgende combinaties van tunneldaklengtes, locatie van fietser/OV in het 

dwarsprofiel, kruispuntinrichtingen en keerlussen (DP = dwarsprofiel): 

Tabel 2-1: Overzicht bouwstenen alternatieven 

 

Op alle onderstaande conceptschetsen is links richting Boom en rechts richting Antwerpen. Hierna 

worden de te onderzoeken alternatieven beknopt beschreven; voor meer toelichting (o.a. omtrent de 

codes van de alternatieven en varianten) verwijzen we naar de alternatievenonderzoeksnota (14265-

DOC-005) in bijlage. 

 

 

   Tunneldak (LP) 
Fietser / 

OV (DP) 
Kruispunt 

Extra 

kruispunten 
Keerlussen 

Alternatief 1  

min. lengte en 

uitwisselingen 

(volwaardige 

complexen) op 

maaiveld (LP1) 

basisprofiel 

(DP1.1) 
VRI 

kruispunt 

Helststraat - 

G.Gezelle 

Alle keerlussen 

(keerlus ten 

noorden van 

Bist en ten 

zuiden van G. 

Gezelle 

toevoegen) 

Alternatief 2  

max. lengte en 

uitwisselingen 

(volwaardige 

complexen) op 

maaiveld (LP2) 

Basisprofiel 

(DP1.1) 
rotondes 

rotonde 

Helststraat - 

G.Gezelle 

geen extra 

keerlussen muv 

Ikea en 

Decathlon 

Alternatief 3  

max. lengte met 

nodige 

uitwisselingen 

(volwaardige 

complexen) onder 

maaiveld (LP3) 

Fietser en 

OV centraal 

(DP3.1) / 
(Uiteraard kan 

dan ook DP3.2 

of DP3.3) 

VRI 

Rechts-in  

Rechts-uit 

Helststraat - 

G.Gezelle en 

Vluchtenburg 

- Leugstraat 

geen extra 

keerlussen muv 

Ikea en 

Decathlon 

Alternatief 4 

volledige 

overkapping A12 

met volwaardig 

complex tussen Bist-

Cleydaellaan en half 

complex tussen 

Cleydaellaan- 

Atomiumlaan 

Fietser en 

OV centraal 

(DP3.1) / 
(Uiteraard kan 

dan ook DP3.2 

of DP3.3) 

VRI, met 

ovonde 

aan 

Atomium-

laan/ 

Terbeke-

hofdreef 

Rechts-in  

Rechts-uit 

Helststraat - 

G.Gezelle en 

Vluchtenburg 

- Leugstraat 

geen extra 

keerlussen muv 

Ikea en 

Decathlon 
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2.4.2 ALTERNATIEF 1 

Alternatief 1 gaat uit van lengteschema LP1 met 3 aparte tunnels : 

• een korte tunnel onder Bist/Langlaarsteenweg  

• een korte tunnel onder Terbekehofdreef/Atomiumlaan,  

• een (minimale) overkapping van Helststraat/G. Gezellestraat t.e.m. Cleydaellaan/Kontichse-

steenweg  

Tussen de overkapping en onderdoorgangen is er telkens een volledige uitwisseling op maaiveldniveau 

tussen N177 en A12. T.h.v. Helststraat/G. Gezellestraat is er een volwaardig kruispunt voorzien op het 

tunneldak. T.h.v. Vluchtenburgstraat/Leugstraat is er enkel een rechts in/rechts uit-aansluiting op de 

N177 voorzien.  

Alternatief 1 combineert lengteschema LP1 met dwarsprofiel DP1.1, waarbij zowel de fietspaden als 

de OV-strook zich aan de buitenzijde van de A12 en de N177 bevinden. Meer bepaald wordt de N177 

in dit concept ingericht als een weg met per rijrichting een breedte van 7m bestaande uit 2 rijstroken 

waarvan 1 vrije busbaan. Het weergegeven dwarsprofiel heeft betrekking op een sectie waarbij de A12 

gelijkgronds loopt, wat gepaard gaat met de grootste ruimte-inname. 

Dit alternatief gaat uit van lichtengeregelde kruispunten en keerlussen aan het begin en einde van elke 

overkapping, behalve tussen Cleydaellaan-Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef-Atomiumlaan, 

waar er geen ruimte is op het tunneldak om keerlussen te voorzien. 
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Figuur 2-10: Alternatief 1 

 

2.4.3 ALTERNATIEF 2 

Alternatief 2 gaat uit van lengteschema LP2 met 3 aparte tunnels en heeft dezelfde uitwisselpunten 

als alternatief 1, maar voorziet t.h.v. Aartselaar-centrum in een langere overkapping, idealiter t.e.m. 

de Vluchtenburgstraat/ Leugstraat. De afstand tussen Bist en Vluchtenburgstraat is evenwel beperkt, 

waardoor een potentieel knelpunt ontstaat met de weefzones van de op- en afritten in deze sectie. 

Om aan de ontwerpnormen te voldoen zal het tunneldak enigszins moeten ingekort worden richting 
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noorden, maar de omrijdfactor voor fietsers en voetgangers die willen oversteken aan de Vluchten-

burgstraat-Leugstraat blijft wel beperkt.   

Ook alternatief 2 gaat uit van dwarsprofiel DP1.1. T.h.v. Bist, Helststraat en Cleydaellaan worden 

rotondes voorzien voor de uitwisseling met de N177. Aangezien de keerbewegingen via de rotondes 

gebeuren, worden behalve aan beide uiteinden (IKEA en Decathlon) geen keerlussen voorzien. 
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Figuur 2-11: Alternatief 2 

 

2.4.4 ALTERNATIEF 3 

In dit alternatief met lengteschema LP3 zijn er 2 aparte tunnels : de A12 wordt  volledig overkapt van 

Bist t.e.m. Cleydaellaan. Om toch evenveel uitwisselpunten te behouden tussen A177 en A12, 

impliceert dit concept dat de uitwisseling tussen Bist en Cleydaellaan ondergronds gebeurt, wat zijn 

impact heeft op de eisen inzake tunnelveiligheid. Zowel t.h.v. Vluchtenburgstraat als Helststraat is een 

kruising voor fietsers en voetgangers over het tunneldak mogelijk. Aan de Helststraat is de oversteek 

voor de actieve weggebruiker evenwel niet ingetekend omdat de inrit voor de tunnel net zuidelijk van 

de Helststraat is voorzien. De optimale locatie voor deze in/uitrit in combinatie met halve of volledige 

uitwisseling tussen A12/N177 tussen Bist en Cleydaellaan wordt in het vervolgtraject onderzocht 

alsook de locatie van de oversteken voor de actieve weggebruiker. 
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Alternatief 3 wordt gecombineerd met dwarsprofiel DP3.1, waarbij het OV en de (doorgaande) fiets-

infrastructuur centraal gelegen zijn. De centrale ligging van OV en fiets wordt enkel toegepast bovenop 

het (lang) tunneldak, waarbij de overgang naar een ligging aan de buitenzijden geïntegreerd wordt in 

de kruispunten van N177 met Bist en Cleydaellaan. In dit alternatief worden er een minimaal aantal 

keerlussen voorzien en worden de niet-prioritaire kruispunten rechts in-rechts uit ingericht om het 

aantal conflictpunten met de centrale OV-bedding en het centrale fietspad te beperken.  Indien blijkt 

dat dit verkeerskundig niet aan de doelstellingen voldoet, kan dat nog aangepast worden zoals in 

alternatief 1. 
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Figuur 2-12: Alternatief 3 

 

2.4.5 ALTERNATIEF 4 

Dit alternatief gaat uit van lengteschema LP6, met de A12 in één lange doorlopende tunnel van Bist/ 

Langlaarsteenweg t.e.m. Terbekehofdreef/Atomiumlaan, die onder de Struisbeek doorgaat. Vanwege 

de aanzienlijke diepte van de A12 t.h.v. de beek en de beperkte afstand tot aan Cleydaellaan is tussen 

Cleydaellaan en Atomiumlaan slechts een half uitwisselingscomplex N177/A12 mogelijk. Dit alternatief 

heeft het verkeerskundige nadeel dat de N177 en zijn kruispunten zwaarder belast worden. Verkeers-

modellering is nodig om deze effecten te onderzoeken; dit alternatief wordt daarom meegenomen in 

het MER-onderzoek om te bekijken of de verkeerskundige nadelen dan wel de ruimtelijke voordelen 

bepalend zijn. 
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Figuur 2-13: Alternatief 4 

 

2.4.6 UITVOERINGS-/VERKEERSKUNDIGE VARIANTEN 

Elk van de bovengenoemde alternatieven gaat uit van een specifieke combinatie van bouwstenen (zie 

tabel 2.1), maar meestal zijn ook andere combinaties mogelijk. Dit is uitgebreid toegelicht in de 

ontwerpend onderzoeksnota 14265-DOC-003. In het MER zal ook telkens (kwantitatief of kwalitatief) 

beoordeeld worden wat de impact zou zijn van andere variaties (kruispuntconcept, ligging OV/fiets, 

bijkomende keerlussen,…) op de effecten van het beschouwde alternatief, voor zover deze compatibel 

zijn. 

Een specifieke uitvoeringsvariant die zal onderzocht worden is de variant op alternatief 2 met een half 

complex tussen Bist en Vluchtenburgstraat. Naar analogie met het half complex tussen Cleydaellaan 
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en Struisbeek bij alternatief 4, is een half complex tussen Bist en Vluchtenburgstraat mogelijk ook 

redelijk en biedt de mogelijkheid tot het zuidwaarts doortrekken van de in alternatief 2 voorziene 

overkapping t.e.m. het kruispunt met de Vluchtenburgstraat-Leugstraat zodat daar een oversteek voor 

de actieve weggebruiker mogelijk wordt. 

 

2.5 AANLEGFASE 

In een project-MER is, naast de beoordeling van de milieueffecten van de aanwezigheid en exploitatie 

van het project, ook de beoordeling van de effecten tijdens de aanlegfase (tijdelijke verkeers-, geluids- 

en andere hinder voor omwonenden en baanwinkels, bemalingen, grondverzet,…) van groot belang. 

In onderhavig dossier kan de aanlegfase echter pas concreet uitgewerkt en beoordeeld worden na de 

keuze van een voorkeursontwerp. Aangezien alle alternatieven uitgaan van een grotendeels verdiepte 

A12 – in tunnel of open sleuf – zullen de effecten in de aanlegfase in alle alternatieven aanzienlijk zijn, 

maar tegelijk ook relatief weinig onderscheidend tussen de alternatieven. 

Van zodra een voorkeursontwerp bepaald is, zal de aanlegfase concreet worden uitgewerkt en 

beoordeeld in het project-MER voor dit ontwerp, onder meer o.b.v. de op te maken technische studies 

(bemalingsstudie, grondbalans,…). Er kan vanuit gegaan worden dat de effecten in de aanlegfase van 

de niet weerhouden alternatieven sterk vergelijkbaar zullen zijn met die van het voorkeursontwerp, 

met uitzondering wellicht van de omvang van het grondverzet. 
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3 ALGEMENE METHODOLOGISCHE ASPECTEN 

3.1 ALGEMENE OPBOUW EN UITGANGSPUNTEN VAN DE EFFECTENSTUDIE 

In het project-MER worden volgende milieudisciplines behandeld: 

• mens – mobiliteit  

• lucht 

• geluid en trillingen 

• mens – gezondheid 

• bodem en grondwater 

• oppervlaktewater 

• biodiversiteit 

• landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

• mens – ruimtelijke aspecten 

• klimaat 

De discipline mens – mobiliteit komt eerst aan bod, omdat verkeer centraal staat ten aanzien van de 

geplande activiteiten, en vanuit deze discipline input geleverd moet worden naar lucht, geluid en mens 

– gezondheid. Alle disciplines worden uitgevoerd door een erkend MER-deskundige, behalve de 

discipline klimaat, die behandeld zal worden door de MER-coördinator. 

3.1.1 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

In principe wordt voor iedere discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt. Voor 

heel wat disciplines of effectgroepen beperkt het studiegebied zich tot het projectgebied zelf en haar 

directe omgeving. Het studiegebied kan aldus grosso modo bepaald worden tot op ca. 200 m van de 

grens van het projectgebied. Voor de discipline geluid komt deze afstand tot de terreingrens overeen 

met de wettelijk vastgelegde beoordelingsafstand uit Vlarem. Voor de visuele aspecten van de 

disciplines landschap en mens-ruimte omvat het studiegebied de zone waarbinnen het project 

zichtbaar is; gezien het gesloten karakter van het studiegebied (behalve t.h.v. de kruising met de Grote 

Struisbeek) en het feit dat het project op maaiveld of ondergronds zal gerealiseerd worden, zal een 

contour van 200m ook voor deze aspecten volstaan. 

Voor het aspect mens – mobiliteit, en voor de daarvan afgeleide effecten qua geluid en lucht, kan het 

studiegebied in principe veel ruimer zijn. Voor mobiliteit omvat het nl. alle wegen waarop significante 

wijzigingen in verkeersintensiteit te verwachten zijn. Welke wegen dit precies zijn, zal bepaald worden 

door de resultaten van de voorziene verkeersmodellering. Indicatief gaan we in dit stadium uit van 

volgende afbakening (zie ook §4.1.1): 

• De Schelde ten westen 

• De Rupel-Nete ten zuiden 

• De E19 ten oosten 

• De R11 ten noorden 
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3.1.2 REFERENTIESITUATIE EN GEPLANDE SITUATIE 

3.1.2.1 Referentiesituatie  

De referentiesituatie is de toestand waartegen de effecten van het plan of project worden beoordeeld. 

Voor de ruimtelijke disciplines (bodem, water, biodiversiteit, landschap en erfgoed en mens-

ruimtelijke aspecten) komt de referentiesituatie overeen met de bestaande toestand vóór de realisatie 

van het project. 

Voor de verkeersgerelateerde disciplines (mobiliteit, lucht, geluid, gezondheid) komt de referentie-

situatie overeen met de toestand in het referentiejaar 2030, waarbij de verkeerscijfers afgeleid worden 

uit het regionaal verkeersmodel Antwerpen en uit microsimulaties (met Vissim) voor het referentiejaar 

2030 zonder herinrichting van de A12/N177.  

3.1.2.2 Geplande situatie 

De geplande situatie komt in dit dossier overeen met de toestand volgens de voorgestelde inrichtings-

alternatieven en varianten. 

Voor de verkeersgerelateerde disciplines worden de alternatieven, zoals beschreven in hoofdstuk 2, 

net zoals de referentiesituatie doorgerekend in het regionaal verkeersmodel Antwerpen en vervolgens 

in microsimulaties (met Vissim), voor zover ze verkeerskundig (voldoende) onderscheidend zijn. 

3.1.2.3 Relevante ontwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario’s zijn ruimtelijke en socio-economische ontwikkelingen die mogelijks relevante 

cumulatieve milieueffecten hebben met het project.  

In de omgeving van het projectgebied doen zich voortdurende autonome (demografische en econo-

mische groei) en gestuurde ontwikkelingen (nieuwe woonprojecten, bedrijventerreinen, 

verkeersinfrastructuur,…) voor die impact hebben op het gebruik van de A12/N177. De belangrijkste 

infrastructurele ontwikkelingsscenario’s zijn de realisatie van de N171, de herinrichting van knoop R1 

Antwerpen-zuid en de realisatie van de Oosterweelverbinding. 

We gaan er vanuit dat alle relevante autonome en gestuurde ontwikkelingen met hun verkeers-

generatie (op hoofdlijnen) vervat zitten in het regionaal verkeersmodel, en dit voor alle door te 

rekenen scenario’s, althans voor zover ze reeds gekend en als beslist beleid te beschouwen waren bij 

de opmaak van het model. In het kader van dit MER worden geen bijkomende ontwikkelingsscenario’s 

onderzocht. 

3.1.3 INGREEP-EFFECT-SCHEMA 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten die redelijkerwijs kunnen verwacht worden 

van het project tijdens de aanleg- en de exploitatiefase.  

  



Tabel 3-1: Ingreep-effect-schema 

Ingreep Direct effect Discipline Indirect effect Discipline 

Aanlegfase 

Vrijmaken en vergraven terrein Impact op bereikbaarheid 

Grondverzet 

Geluidsemissies 

Stofemissies 

Direct ecotoop/biotoopverlies 

Barrièrewerking/versnippering 

Impact op landschappelijke structuur en 
erfgoed 

Mens-mobiliteit 

Bodem en grondwater 

Geluid 

Lucht  

Biodiversiteit 

 

Landschap en erfgoed 

Impact op belevingswaarde 

Impact op afwatering 

Indirect ecotoop/biotoopverlies 

Gezondheidseffecten t.g.v. geluids- en 
luchtemissies en calamiteiten 

Mens-ruimtelijke aspecten 

Oppervlaktewater  

Biodiversiteit 

Mens-gezondheid 

Bouwwerken (wegenis, 
kunstwerken,…)  

Geluidsemissies 

Stof- en andere luchtemissies  

Impact op bodemsamenstelling (inbreng 
van vreemde materialen) 

Impact op grondwaterhuishouding 

Impact op afwatering 

Barrièrewerking 

Impact op landschappelijke structuur en 
perceptie 

Geluid 

Lucht  

Bodem en grondwater 

 

 

Oppervlaktewater 

Biodiversiteit 

Landschap en erfgoed 

Impact op belevingswaarde 

Gezondheidseffecten t.g.v. geluids- en 
luchtemissies en calamiteiten 

Mens-ruimtelijke aspecten 

Mens-gezondheid 

 

Bemaling Geluidsemissies  

Impact op grondwaterpeil/-stromingen 

Impact op afwatering 

Geluid  

Bodem en grondwater 

Oppervlaktewater  

Impact op vegetatie (verdroging,…) Biodiversiteit 

Werfverkeer  Verkeersgeneratie en -afwikkeling 

Geluidsemissies 

Luchtemissies 

Bodemcompactie   

Mens-mobiliteit 

Geluid 

Lucht 

Bodem en grondwater  

Verstoring fauna 

Verdwijnen betredingsgevoelige flora 

Impact op belevingswaarde 

Gezondheidseffecten t.g.v. geluids- en 
luchtemissies  

Biodiversiteit 

 

Mens-ruimtelijke aspecten 

Mens-gezondheid 

Tijdelijk ruimtebeslag 
(werfzones, opslag van grond en 
afbraakmateriaal) 

Bodemcompactie 

Direct ecotoop/biotoopverlies 

Bodem en grondwater 

Biodiversiteit 

Impact op belevingswaarde Mens-ruimtelijke aspecten 
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Ingreep Direct effect Discipline Indirect effect Discipline 

Barrièrewerking/versnippering 

Impact op landschappelijke structuur en 
erfgoed 

 

Landschap en erfgoed 

Exploitatiefase 

Aanwezigheid nieuwe 
infrastructuur 

Impact op bereikbaarheid 

Impact op grondwaterhuishouding 

Impact op afwatering 

Barrièrewerking, versnippering  

Groene inpassing: impact op 
biodiversiteit, connectiviteit 

Impact op landschappelijke  structuur en 
perceptie 

Impact op gebruikswaarde 

Mens-mobiliteit 

Bodem en grondwater 

Oppervlaktewater 

Biodiversiteit 

 

 
Landschap en erfgoed 

 
Mens-ruimtelijke aspecten  

Impact op vegetatie (verdroging,…) 

Impact op belevingswaarde 

Biodiversiteit 

Mens-ruimtelijke aspecten 

Exploitatie en onderhoud nieuwe 
infrastructuur 

Verkeersgeneratie en –afwikkeling 

Geluidsemissies 

Luchtemissies 

Impact op oppervlaktewaterkwaliteit 
(olie, strooizouten,…) 

Mens-mobiliteit 

Geluid 

Lucht  

Oppervlaktewater  

Impact op verkeersveiligheid 

Verstoring fauna 

Gezondheidseffecten t.g.v. geluids- en 
luchtemissies en calamiteiten 

Mens-mobiliteit 

Biodiversiteit 

Mens-gezondheid 

  



3.1.4 EFFECTBEOORDELING EN MILDERENDE MAATREGELEN 

Qua effectbeoordeling wordt per effectgroep en deelaspect en desgevallend per uitvoeringsvariant 

een effectscore toegekend tussen -3 en +3: 

    aanzienlijk negatief (-3)      aanzienlijk positief (+3) 

    negatief (-2)         positief (+2) 

    beperkt negatief (-1)       beperkt positief (+1) 

            geen significant effect (0) 

Deze scores worden toegekend op basis van expert judgement of – waar mogelijk – gekoppeld aan 

eenduidige kwantitatieve criteria. Voor elke discipline zullen op basis van de effectbeoordeling, indien 

vereist of wenselijk, milderende maatregelen worden voorgesteld. Het al dan niet dwingend karakter 

van een maatregel hangt af van de ernst van het negatief milieueffect, die bepaald wordt door de 

toegekende scores: 

• Niet significant (0) of positief (+1 tot +3): geen milderende maatregelen 

• Beperkt negatief (-1): milderende maatregelen kunnen wenselijk zijn maar worden niet 

noodzakelijk geacht 

• Negatief (-2): milderende maatregelen zijn wenselijk maar niet noodzakelijk voor de uitvoering 

van het project (realisatie op langere termijn) 

• Aanzienlijk negatief (-3): milderende maatregelen zijn noodzakelijk; zonder implementatie van 

deze maatregelen wordt uitvoering van het project niet acceptabel geacht (realisatie op korte 

termijn) 

Voor de discipline lucht wijkt de koppeling van milderende maatregelen aan de effectscores af van dit 

basiskader (zie §0). 

 

3.2 ALTERNATIEVENONDERZOEK 

3.2.1 ALGEMEEN 

Er kunnen op verschillende niveaus alternatieven beschouwd worden. Hierbij kan een onderscheid 

gemaakt worden tussen beleidsalternatieven, locatiealternatieven en uitvoeringsalternatieven. 

Beleidsalternatieven 

De herinrichting van de A12 in functie van zijn huidig statuut als primaire weg (later Vlaamse 

hoofdweg) is opgenomen in het Vlaams regeerakkoord van september 2019. Zonder de geplande 

herinrichting, waarbij alle gelijkgrondse kruispunten op de A12 ongelijkgronds gebracht worden, is het 

niet mogelijk om te voldoen aan het Vlaams beleidskader noch aan de vooropgestelde doelstellingen 

(zie §2.3). Het nulalternatief – het niet realiseren van het project – is derhalve geen redelijk alternatief. 

Het nul-alternatief wordt in het MER wel meegenomen als referentiesituatie. 

Locatiealternatieven 

Het project betreft de herinrichting van de bestaande A12/N177, gelegen in een dicht bebouwde 

omgeving van woonzones en bedrijventerreinen/baanwinkellinten. Zoals aangegeven wordt het 
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behoud van de bestaande bebouwing als randvoorwaarde gesteld (eventueel m.u.v. beperkte 

onteigeningen t.h.v. kruispunten). Locatiealternatieven zijn derhalve niet aan de orde.  

Uitvoeringsalternatieven 

Uitvoeringsalternatieven hebben betrekking op de exacte wijze van uitvoering van het project. Het 

project-MER heeft precies tot doel om een bijdrage te leveren aan het onderzoek van de verschillende 

uitvoeringsalternatieven en bij te dragen aan het bepalen van een voorkeursalternatief. 

3.2.2 VOORAFGAAND ALTERNATIEVENONDERZOEK 

Op basis van eerder onderzoek, de gekende knelpunten, de inspraak tijdens het participatietraject in 

het voorjaar van 2021 en de voorgestelde projectdoelstellingen werd door het ontwerpteam een 

uitgebreid alternatievenonderzoek uitgevoerd, dat geleid heeft tot de in §2.4 beschreven 

alternatieven en varianten. Dit ontwerpend alternatievenonderzoek wordt in detail beschreven in de 

nota in bijlage, zijnde nota 14265-DOC-005; hieronder beperken we ons tot de hoofdlijnen en 

conclusies. 

3.2.2.1 Lengteschema’s / mate van overkapping 

Vertrekkend van de basisuitgangspunten (zie §2.4) werden 7 verschillende lengteschema’s (zie figuur 

3.2) onderzocht, grosso modo met toenemende overkappingslengte van de A12. 

Van deze 7 alternatieve lengteschema’s werden de volgende als niet redelijk beoordeeld: 

• LP0: In dit alternatief is er t.h.v. het woonweefsel van Aartselaar enkel een beperkte 

overkapping t.h.v. het kruispunt met de Cleydaellaan/Kontichsesteenweg, en ligt de A12 elders 

t.h.v. de dorpskern op maaiveldniveau. Hiermee kan onmogelijk voldaan worden aan de 

doelstelling om de leefbaarheid van Aartselaar te verhogen door de geluids- en luchtimpact 

substantieel te verminderen, de barrière-werking op te heffen en de oversteekbaarheid van 

de A12 te verhogen. 

• LP4, LP5 en LP6 met volwaardige uitwisseling tussen de 3 hoofdkruispunten: Al deze 

alternatieven gaan uit van een A12 in tunnel t.h.v. de Struisbeek. Vanuit de opgelegde 

randvoorwaarden m.b.t. de waterhuishouding moet de A12 voldoende diep onder de 

Struisbeek doorgaan, zijnde op niveau -2. Gezien de beperkte afstand tussen de Struisbeek en 

de Cleydaellaan enerzijds en de Atomiumlaan anderzijds betekent dit echter dat de helling van 

een op- en afrit vanaf de verdiepte A12 naar de N177 te steil is om te voldoen aan de 

ontwerpnormen. Het supprimeren van zowel op- als afritten zorgt ervoor dat alle verkeer over 

lange afstand op de N177 moet blijven rijden tot aan het volgend uitwisselpunt, wat zowel qua 

verkeersafwikkeling als qua leefbaarheid als niet wenselijk wordt beschouwd.   

 

 

Figuur 3-1: Lengteprofiel LP4/5/6 t.h.v. Struisbeek 
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Figuur 3-2:Onderzochte lengteprofielen voor de A12 (grijs = overkapt, wit = bovengronds) 
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Een “half” afwikkelingscomplex waarbij enkel een op- of afrit wordt behouden tussen Cleydaellaan en 

Atomiumlaan per rijrichting, is technisch wel haalbaar qua hellingspercentages ten zuiden van de 

Struisbeek. De resultaten van de verkeersimulaties zullen aangeven of dit qua verkeersafwikkeling als 

redelijk kan worden beoordeeld. Aangezien LP4 en LP5 weinig onderscheidend zijn t.o.v. de reeds 

beschouwde alternatieven, wordt enkel LP6 meegenomen in het verder onderzoek als “alternatief 4”. 

Een half complex is mogelijk ook redelijk tussen Bist en Vluchtenburgstraat en zal onderzocht worden 

als uitvoeringsvariant op “alternatief 2”, dit in functie van het verder zuidwaarts doortrekken van de 

overkapping t.e.m. het kruispunt met de Vluchtenburgstraat-Leugstraat.  

3.2.2.2 Dwarsprofielen / positie OV en fiets t.o.v. A12 en N177 

Inzake positie van openbaar vervoer en fiets zijn er 9 mogelijke combinaties, die gekoppeld kunnen 

worden aan één of meerdere dwarsprofielen: 

 

Tabel 3-2: Varianten van de dwarsprofielen 

 

De interactie tussen OV en fiets enerzijds en het autoverkeer op de A12 en/of N177 anderzijds verschilt 

sterk naargelang het feit of de A12 bovengronds dan wel in tunnel ligt. Uitgaand van een gelijkgrondse 

ligging van OV en fiets, doen zich 4 mogelijke conflicten voor met gemotoriseerd verkeer:  

• met de uitwisseling tussen A12 en N177,  

• met kruispunten,  

• met keerlussen 

• en met erfontsluitingen. 

Deze conflicten kunnen in principe op 4 manieren opgelost worden: 

• Ongelijkgronds kruisen – OV/fiets op brug/viaduct 

• Ongelijkgronds kruisen – OV/fiets in tunnel 

• Gelijkgronds kruisen – met verkeerslichten 

• Gelijkgronds kruisen – zonder verkeerslichten (voorrangsregeling, inrichting, signalisatie) 

Bepaalde oplossingen zijn technisch onhaalbaar of ongewenst: b.v. fietspad in lange tunnel of kruising 

van erftoegangen via tunnels/bruggen. Gezien de talrijke erftoegangen (woningen, baanwinkels) zijn 
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ook tientallen verkeerslichten achter elkaar geen optie, waardoor conflicten met erftoegangen de 

facto enkel via gelijkgrondse kruisingen zonder lichten kunnen opgelost worden. Anderzijds is voor 

conflicten van OV en/of fiets met de op- en afritten tussen A12 en N177 om redenen van doorstroming 

en verkeersveiligheid enkel een ongelijkgrondse oplossing aanvaardbaar. Afhankelijk van de positie 

binnen het dwarsprofiel kan ook de bereikbaarheid van het fietspad en/of de bushaltes problematisch 

zijn.  

Deze afweging leidde uiteindelijk tot volgende beoordeling van de verschillende dwarsprofielen. Alle 

concepten waarbij OV en/of fiets tussen de N177 en de A12 in lopen (en dus de op- en afritten kruisen) 

zijn ongewenst en onoplosbaar. Enkel dwarsprofielen DP1.1 (OV/fiets aan de buitenzijde) en DP3.1-3 

(OV en/of fiets centraal) zijn aanvaardbaar en oplosbaar via een gelijkgrondse kruising (met of zonder 

verkeerslichten). Voor een centraal fietspad is een ongelijkgrondse kruising van de drukste kruispunten 

onder voorbehoud mogelijk (oranje). 

 

   

Figuur 3-3: Wenselijkheid/haalbaarheid oplossingen per type dwarsprofiel 

 

3.2.2.3 Selectie van in het MER te onderzoeken alternatieven 

Op basis van bovenstaande afweging werden 3 alternatieven uitgewerkt met volwaardige uitwisseling 

tussen A12 en N177.  

Hieraan werd Alternatief 4 toegevoegd. Dit alternatief heeft een half complex tussen Cleydaellaan en 

Atomiumlaan, hetgeen verkeerskundig voor de werking van de kamstructuur minder wenselijk is, maar 

ruimtelijke voordelen heeft en daarom ook verder onderzocht zal worden. 

De alternatieven zijn uitgebreid omschreven in §2.4 en in nota 14265-DOC-005. Ze bestaan als 

combinatie van volgende elementen: 
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Tabel 3-3: Overzicht bouwstenen alternatieven 

 

3.2.2.4 Afweging technische inspraakvoorstellen 

Zoals aangegeven in §1.3.1 hebben een aantal actoren concrete ontwerpvoorstellen gedaan, waarover 

eind april 2021 door het ontwerpteam teruggekoppeld werd met de insprekers. Hieronder worden 

deze voorstellen beknopt beschreven en afgewogen in relatie tot het milieuonderzoek. 

Naast deze concrete inrichtingsvoorstellen, kwamen uit het inspraakproces (luisterdagen en digitale 

enquête) nog tal van andere aandachtspunten en suggesties naar voor die door het ontwerpteam zijn 

meegenomen in het alternatievenonderzoek. In de tabel in bijlage is de verwerking terug te vinden 

   Tunneldak (LP) 
Fietser / 

OV (DP) 
Kruispunt 

Extra 

kruispunten 
Keerlussen 

Alternatief 1  

min. lengte en 

uitwisselingen 

(volwaardige 

complexen) op 

maaiveld (LP1) 

basisprofiel 

(DP1.1) 
VRI 

kruispunt 

Helststraat - 

G.Gezelle 

Alle keerlussen 

(keerlus ten 

noorden van 

Bist en ten 

zuiden van G. 

Gezelle 

toevoegen) 

Alternatief 2  

max. lengte en 

uitwisselingen 

(volwaardige 

complexen) op 

maaiveld (LP2) 

Basisprofiel 

(DP1.1) 
rotondes 

rotonde 

Helststraat - 

G.Gezelle 

geen extra 

keerlussen muv 

Ikea en 

Decathlon 

Alternatief 3  

max. lengte met 

nodige 

uitwisselingen 

(volwaardige 

complexen) onder 

maaiveld (LP3) 

Fietser en 

OV centraal 

(DP3.1) / 
(Uiteraard kan 

dan ook DP3.2 

of DP3.3) 

VRI 

Rechts-in  

Rechts-uit 

Helststraat - 

G.Gezelle en 

Vluchtenburg 

- Leugstraat 

geen extra 

keerlussen muv 

Ikea en 

Decathlon 

Alternatief 4 

volledige 

overkapping A12 

met volwaardig 

complex tussen Bist-

Cleydaellaan en half 

complex tussen 

Cleydaellaan- 

Atomiumlaan 

Fietser en 

OV centraal 

(DP3.1) / 
(Uiteraard kan 

dan ook DP3.2 

of DP3.3) 

VRI, met 

ovonde 

aan 

Atomium-

laan/ 

Terbeke-

hofdreef 

Rechts-in  

Rechts-uit 

Helststraat - 

G.Gezelle en 

Vluchtenburg 

- Leugstraat 

geen extra 

keerlussen muv 

Ikea en 

Decathlon 
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van al deze inspraak.  De veel voorkomende opmerkingen/vragen die niet rechtstreeks meegenomen 

werden in de doelstellingenota, het alternatievenonderzoek en/of het MER-onderzoek, worden 

samengevat in een FAQ-nota (Frequently Asked Questions). 

Voorstel Wijk Buerstede 

De meeste elementen van het voorstel van Wijk Buerstede zitten reeds vervat in één of meerdere van 

de geselecteerde alternatieven: 

• Dwarsprofiel met fietser en OV aan de zijkanten. Dit is opgenomen in DP1.1 in tabel 3.2 en 

§8.3.1 van nota 14265-DOC-005 

• Minstens behoud en ondertunneling van de 3 prioritaire kruispunten Bist, Cleydaellaan en Hof 

ter Beke. Hieraan is in alle weerhouden lengteschema’s voldaan. Zie §3.2.2.1 van deze nota en 

§7 van nota 14265-DOC-005 

• Leefbaarheid en interne bereikbaarheid van Aartselaar (o.a. Buerstede) is een prioriteit voor 

het project en er wordt minstens een tunneldak voorzien tussen Helststraat en Cleydaellaan. 

Hieraan is in alle weerhouden lengteschema’s voldaan. Zie §3.2.2.1 van deze nota en §7 van 

nota 14265-DOC-005 

• Voorkeur voor verkeerslichten op alle kruispunten.  Deze variant is meegenomen in alternatief 

1 

• Afrijdend verkeer van de A12 wordt zo lang mogelijk op de A12 gehouden en oprijdend verkeer 

wordt zo snel mogelijk op de A12 gebracht, weliswaar met inachtneming van de vereiste weef-

lengtes e.d.;  Dit wordt bestudeerd bij het optimaliseren van de positie van de op- en afrit naar 

de tunnel in alternatief 4 in combinatie met halve uitwisselingscomplexen A12/N177 

• Ontwerpsnelheid op A12 is 90 km/u, op N177 70 km/u, t.h.v. woonweefsel te verlagen naar 

50 km/u. Vrije busbanen op de N177 worden onderzocht, samen met centrale OV-as 

De wenselijkheid van een goede oversteekbaarheid voor zowel de actieve als gemotoriseerde 

weggebruiker t.h.v. Vluchtenburgstraat en Helststraat wordt onderschreven, o.a. i.f.v. het ontlasten 

van kruispunt Cleydaellaan, maar om technische redenen kan een oversteek t.h.v. Vluchtenburgstraat 

niet gegarandeerd worden. Dit wordt wel verder bestudeerd bij het optimaliseren van de positie van 

de op- en afrit naar de tunnel in alternatief 4 in combinatie met halve uitwisselingscomplexen 

A12/N177. Oversteek t.h.v. Helststraat wordt verder onderzocht, evenals partiële oplossingen zoals 

keerlussen. 

De “banaan” (N171) maakt geen deel uit van het project maar is beslist beleid en wordt als deel van 

de referentiesituatie beschouwd (o.a. in het regionaal verkeersmodel).  

Op basis van het gesprek op de technische inspraakdag heeft Wijk Buurstede nog de volgende 

aandachtspunten doorgestuurd: 

• Lokaal verkeer op N177 ter hoogte woonzone Aartselaar is ten alle prijze te vermijden, voor 

meerdere reden (veiligheid, drukte/lawaai, ...), en de optie met inrit/uitrit aan Kontichse-

steenweg/Cleydaellaan met tunnelgaten blijft hopelijk haalbaar 

• Aansluiting Buerstede met rest van Aartselaar is belangrijk, niet alleen voor de actieve 

weggebruiker maar alle weggebruikers (ook gemotoriseerd), en Oost/West verkeer via Guido 

Gezellestraat/Helststraat blijft bij voorkeur mogelijk 
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Deze aandachtspunten worden meegenomen in het verder onderzoek zoals hierboven reeds 

uiteengezet. 

Voorstel HIWA 

Het voorstel van HIWA op  03/02/2021 is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 3-4: Voorstel HIWA 03/02/2021 

 

Het voorstel van HIWA stemt op hoofdlijnen overeen met de uitgangspunten van AWV en Team A12: 

• Functie en ontwerpsnelheid A12 en N177 

• Vrije busbanen op N177 

• Voldoende uitwisseling tussen A12 en N177 

• Ondertunneling van de 3 prioritaire kruispunten; mogelijkheid behoud van andere kruispunten 

hangt af van tunnellengtes 

• Zowel rotondes als lichtengeregelde kruispunten worden onderzocht 

• Ondergrondse uitwisseling tussen A12 en N177 i.f.v. maximale overkapping wordt onderzocht 

in alternatieven 3 en 4.   

Afwijkend van het voorstel van HIWA: 

• Fietspad en OV tussen de A12 en N177 wordt niet weerhouden omwille van de vele conflicten 

met de uitwisseling A12/N177. Daarvoor zouden er overal ongelijkgrondse kruisingen moeten 

voorzien worden, hetgeen technisch niet haalbaar geacht wordt. Dit wordt uitgebreid 

toegelicht in §8.3.2 van nota 14265-DOC-005. Wel wordt de optie van een centraal fietspad 
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(en een centrale OV-as) mee onderzocht in de dwarsprofielen van concept 3 (zie §3.3.2.2 in 

deze nota en §8.3.3 in nota 14265-DOC-005) 

• In het voorstel is de A12 op maaiveldniveau aan de Helststraat. I.f.v. leefbaarheid wordt de 

A12 minstens tussen Helststraat en Cleydaellaan ingetunneld. Dit is toegelicht in de 

doelstellingennota 14265-DOC-003 §3.4.1.1.  

• Volwaardige uitwisseling met rotonde t.h.v. Vluchtenburgstraat wordt technisch niet haalbaar 

geacht in de voorgestelde lengteschema’s 1 en 2 Dit is toegelicht in §9.2.2 van nota 14265-

DOC-005. Dit zou enkel mogelijk zijn bij een volledige ondertunneling tussen Bist en 

Cleydaellaan, zijnde in de alternatieven 3 en 4 en dient verder onderzocht te worden. 

• Rechtstreekse aantakking van op- en afritten van A12 op rotondes wordt verkeerskundig niet 

wenselijk of haalbaar geacht: mogelijke afwikkelingsproblemen op de rotonde zorgen voor file 

terugslag op de A12. 

Op basis van het gesprek op de technische inspraakdag, heeft HIWA zijn voorstel als volgt aangepast 

(zie onderstaande figuur): 

• weefbewegingen tussen A12 en N177, gelijkvloers telkens tussen 2 ronde punten 

• een heel beperkt aantal verbindingen op elk rondpunt 

• ononderbroken, veilig fietspad, weg van de in/uitritten van bedrijven, midden op de A12 

• ononderbroken, veilige bus(tram)bedding, weg van de voorsorteerstrook voor voertuigen op 

de N177, midden op de A12 

 

 

Figuur 3-4: Voorstel HIWA 28/04/2021 

 

Afwijkend van dit voorstel van HIWA: 

• centraal OV en fiets tegelijk (DP3.1) ongelijkgronds kruisen is niet mogelijk omwille van 

plaatsgebrek. Dit is toegelicht in nota 14265-DOC-005 §8.4.3.3. Enkel een centraal fietspad 

(DP3.2) ongelijkgronds kruisen wordt nog verder onderzocht. 
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Op basis de toelichting van de alternatieven op de klankbordgroep 25/05/2021, heeft HIWA zijn 

voorstel als volgt aangepast: 

• FIETSERS: 

- belangrijk blijft om fietsers te ontraden om langs de inritten van bedrijven te rijden 

- een centraal fietspad lijkt de beste oplossing, maar als dat bij elk kruispunt een 

oponthoud geeft is het minder aantrekkelijk en zal het weinig gebruikt worden 

- daarom zou onder elk kruispunt best een fietstunnel gemaakt worden voor 

doorgaand fietsverkeer, zo krijg je een veilige fietsweg Wilrijk/Boom zonder enig 

conflict  

- tevens de mogelijkheid bieden om bij elk kruispunt af te slaan, daarom pleiten we 

voor lichtengeregelde kruispunten (en niet meer voor ronde punten)  

• STRUISBEEK 

- de A12 onder de Struisbeek leggen lijkt ons geen goede oplossing, dit maakt alles 

duurder, complexer en is ten koste van de zichtbaarheid van bedrijven 

- waarom geen “brug” van slechts 1 à 2m hoog, zodat de Struisbeek op een 

natuurlijke wijze onder de wegenis kan lopen (goed voor fauna en flora), op die 

plaats is er enkel een inrit voor Isvag en die kan in een lichte helling gelegd worden 

Met de meeste zaken wordt in de alternatieven rekening gehouden. De visie van HIWA convergeert 

daarin met het gevoerde ontwerpend onderzoek. Het enige afwijkende punt van dit voorstel van HIWA 

is nog: 

• ongelijkvloers kruisen van de Struisbeek met een brug/viaduct is niet meegenomen omdat dit 

uit de luisterdagen en enquête van de interactieve kaartbevraging (zie §1.3.1.2) te weinig 

draagvlak heeft 

 

Voorstel “Boomse Dreef” 

Het concept “Boomse Dreef” geeft een totaalvisie voor heel de zone van Boom tot Antwerpen, terwijl 

het project A12 zich beperkt van tot de zone van Bist t.e.m. Terbekehofdreef.  

DOELSTELLINGEN: 

Veel van de uitgangspunten en ontwerpelementen zijn gemeenschappelijk: 

• Functie en ontwerpsnelheid A12 en N177 

• Goede doorstroming op A12 en N177 

• Alle bewegingen mogelijk houden op dubbel kruispunt Atomiumlaan/Terbekehofdreef 

• Voldoende keerlussen om N177 maximaal te ontlasten 

• Belang van goede fiets- en voetgangersvoorzieningen 

DWARSPROFIEL: 

Centraal in het concept “Boomse Dreef” staat een volwaardige centrale tramlijn tussen Boom en 

Antwerpen (als vertramming van buslijn 500) in de as van de A12 (ofwel bovenop tunneldak ofwel mee 

in de tunnel). Het project A12 voorziet echter niet in een tramlijn; wel wordt ervoor gezorgd dat een 

latere tramlijn niet gehypothekeerd wordt. Zowel de optie van een centrale OV-lijn op het tunneldak 

als de optie van vrije busbanen aan de buitenzijde worden onderzocht. OV mee in de A12-tunnels 
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wordt niet haalbaar geacht omwille van ruimtegebrek in het dwarsprofiel. Dit is uiteengezet in §8.4.3.2 

van nota 14265-DOC-005. 

In “Boomse Dreef” is het fietspad voorzien aan de buitenzijden. Deze positie, samen met een centraal 

OV stemt overeen met DP 3.3 uit de nota ontwerpend onderzoek. Deze is weerhouden om verder te 

bestuderen. 

LENGTEPROFIEL: 

Concept “Boomse Dreef” voorziet ook dat de A12 in tunnel onder de Struisbeek doorgaat, om hier een 

brede groene corridor te creëren. Uit technisch onderzoek blijkt dat in dit geval tussen Cleydaellaan 

en Atomiumlaan geen uitwisseling mogelijk is tussen A12 en N177, wat verkeerskundig minder 

wenselijk geacht wordt. Deze optie wordt niettemin onderzocht als onderdeel van alternatief 4.  

“Boomse Dreef” voorziet een tunneldak vanaf de Leugstraat tot net voorbij de Struisbeek en een lokale 

overkapping van het kruispunt Bist en Atomiumlaan/Terbekehofdreef. Dit exact lengteschema is niet 

weerhouden in de alternatieven. Het alternatief dat hier het nauwst bij aanleunt is alternatief 4 met 

een volledige tunnel over het projectgebied. In §9.2.2 en §9.3 van nota 14265-DOC-005 is uitgebreid 

omschreven wat er qua ondertunnelinglengtes technisch haalbaar is. 

 

 

Figuur 3-5: Voorstel "Boomse Dreef" in grondplan 

 

KRUISPUNTINRICHTINGEN: 

“Boomse Dreef” kiest op de volgende kruispunten voor een volwaardig lichtengeregeld kruispunt ter 

hoogte van Bist, Leugstraat en Cleydaellaan. Ter hoogte van Atomiumlaan wordt een ovonde 

voorgesteld. Aan de Helststraat wordt een rechts in/rechts uit ingetekend. Deze opties worden 

allemaal nog weerhouden in het onderzoek. 

Andere afwijkingen t.o.v. het voorstel zijn: 

• Ligging op- en afritten tussen A12 en N177 t.h.v. kruispunten wordt omgewisseld, zodat 

verkeer zo lang mogelijk op de A12 rijdt.   
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• Behoud kruispunt Vluchtenburgstraat is technisch wellicht niet haalbaar maar wordt verder 

onderzocht in alternatief 4 en alternatief 2 met half uitwisselingscomplex tussen A12 en N177 

• Ruimtelijk herschikken (clusteren) van het baanwinkelaanbod valt buiten de scope van het 

project.   

Voorstel bewoner X 

Bewoner X ging uit van volledige intunneling van de A12 met beperkte aansluitingen op de N177, met 

name enkel t.h.v. Decathlon en Rombouts, behoud van alle kruispunten met keerlussen, en een 

centrale OV-as. Omwille van de doorstroming (geen te zware belasting van de N177) is voldoende 

uitwisseling tussen A12 en N177 t.h.v. de 3 prioritaire kruispunten nodig, waardoor ook niet alle 

kruispunten kunnen behouden blijven. Een maximale overkapping van de A12 en een centrale OV-as 

worden onderzocht in het MER in alternatief 4.  

  

 

Figuur 3-6: Voorkeurscenario bewoner X  
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Voorstel bewoner Y  

Bewoner Y ging in eerste instantie uit van een verdiepte A12 in open sleuf met overkragingen van de 

pechstroken en vrije busbanen aan de buitenzijde van de N177. Deze uitkragingen conflicteren echter 

met de op- en afritten tussen A12 en N177, en de A12 in open sleuf t.h.v. het woonweefsel wordt 

ongewenst geacht i.f.v. leefbaarheid. 

Vervolgens werd door bewoner Y gekozen voor een zo lang mogelijke overkapping van de A12 met 

een centrale OV-as op het tunneldak, hetgeen reeds voorzien wordt in alternatieven 3 en 4. Hij voorziet 

ook de mogelijkheid om deze centrale OV-as ten noorden en ten zuiden van het projectgebied door te 

trekken. Dit laatste maakt geen deel uit van het project maar er zal wel worden onderzocht dat dit de 

latere doortrekking van een centrale OV-as niet gehypothekeerd wordt.   
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4 METHODOLOGIE EN AANZET BESTAANDE TOESTAND PER 

DISCIPLINE 

4.1 DISCIPLINE MENS – MOBILITEIT 

4.1.1 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het studiegebied omvat het gebied waarbinnen significante wijzigingen in verkeersintensiteit en –

doorstroming te verwachten zijn ten gevolge van het project. Zoals aangegeven in §3.1.1 wordt als 

indicatief macrostudiegebied uitgegaan van het gebied begrensd door: 

• de R11 in het noorden; 

• de Rupel/Nete in het zuiden; 

• de E19 tussen R1 en Rupel/Nete in het oosten; 

• de Schelde / de N148 in het westen. 

Doorrekeningen met het regionaal verkeersmodel Antwerpen v4.2 zullen moeten uitwijzen of dit 

studiegebied eventueel moet aangepast worden en welke wegen binnen dit gebied qua verkeers-

stromen significant beïnvloed worden door het project. Normaliter zullen dat niet alle wegen zijn die 

gelegen zijn binnen onderstaande afbakening. 

 

 

Figuur 4-1: indicatieve aanduiding macrostudiegebied 
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Bovenstaande afbakening betreft het macrogebied; het mesogebied omvat de totaliteit van het 

projectgebied zelf en de erop aansluitende wegen, met focus op de 5 belangrijkste kruispunten (van 

zuid naar noord): 

• Bist/Langlaarsteenweg 

• Vluchtenburgstraat/Leugstraat 

• Helststraat/Guido Gezellestraat 

• Cleydaellaan/Kontichsesteenweg 

• Terbekehofdreef/Atomiumlaan 

Wanneer gefocust wordt op specifieke projectonderdelen spreken we over microniveau. 

4.1.2 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

In functie van het MER dient voor discipline mobiliteit rekening gehouden te worden met volgende 

elementen: 

op macroniveau 

• wegencategorisering volgens RSV en RSPA  

• (ontwerp) regionaal mobiliteitsplan “Routeplan 2030” 

op mesoniveau 

• de lokale mobiliteitsplannen van de gemeenten waarin het projectgebied gelegen is 

• het bovenlokaal functioneel fietsroutenet (wensnet) 

• OV-plan 2021 

Wegencategorisering binnen het macro-studiegebied 

 

 

Figuur 4-2: Selectie van hoofd-, primaire en secundaire wegen (Bron: Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
Antwerpen) 
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De A12 is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als primaire weg type I. Idem voor 

de N16. De R1 en E19 zijn geselecteerd als hoofdwegen. De R11 als primaire weg II. De N171 is het 

Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen geselecteerd als secundaire weg type I. Alle 

overige wegen in het studiegebied zijn lokale wegen. 

4.1.3 AANPAK EN AANZET BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND 

Het aspect mens – mobiliteit wordt bepaald door de wijze waarop de behoefte aan verplaatsingen van 

personen en goederen wordt ingevuld, waarbij de keuze wordt gemaakt voor bepaalde modi in 

interactie met de beschikbaarheid van deze modi. Er is dus zowel aandacht nodig voor de indicatoren 

die de gemaakte verplaatsingen beschrijven, als voor deze die aangeven hoe de netwerken van de 

verschillende modi functioneren. 

In onderstaande kaarten wordt een overzicht gegeven van de ontsluiting van het studiegebied met het 

openbaar vervoer (streeknet De Lijn) en de fiets (functioneel fietsroutenetwerk). 

Uit het netplan van De Lijn kan afgeleid worden dat buslijn 500 gebruik maakt van de N177. Verder zijn 

er meerdere buslijnen (al dan niet met beperkte bediening) die de A12/N177 kruisen, namelijk ter 

hoogte van Bist, Cleydaellaan en ter hoogte van de Terbekehofdreef. 

De N177, Bist en de Cleydaellaan maken bovendien ook deel uit van het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk (BFF).  

 

 

Figuur 4-3: Uitsnede uit netplan De Lijn Antwerpen, regio Aartselaar – Boom – Hemiksem – Niel – Rumst - 
Schelle  (Bron: De Lijn) 
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Figuur 4-4: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

 

4.1.4 AANPAK EFFECTBEOORDELING 

4.1.4.1 Verkeersmodellering (macro- en microsimulaties) 

Om de mobiliteitseffecten van de verschillende alternatieven te beoordelen wordt gebruikt gemaakt 

van het Regionaal Verkeersmodel Antwerpen (RVA) v4.2, met als referentiejaar 2030. In dit model 

worden zowel de referentiesituatie (zonder herinrichting van de A12/N177 t.h.v. Aartselaar)1 als de 

scenario’s van de alternatieven doorgerekend (voor zover ze onderscheidend zijn op macroniveau). De 

output van het RVA worden gebruikt voor: 

• De beoordeling van de effecten op macroschaal (buiten het projectgebied en zijn directe 

omgeving zelf) 

• Het leveren van input (verkeerscijfers) voor de voorziene microsimulaties in het model VISSIM 

Een regionaal verkeersmodel heeft tot doel om een realistisch beeld te geven van de verkeersstromen 

op het bovenlokaal wegennet. Het onderliggend wegennet zit slechts ten dele in het model, waardoor 

de verkeersintensiteiten op bepaalde lokale wegen minder goed ingeschat kunnen worden. Om de 

modelresultaten op het onderliggend wegennet binnen het projectgebied te valideren en zo nodig bij 

te stellen, wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de beschikbare verkeerstellingen van 2017 

 
1 Merk op dat de referentiesituatie van het project A12/N177 NIET overeenkomt met de referentiesituatie van het verkeersmodel zelf, de 
zgn. REF2030, omdat daarin reeds wordt uitgegaan van een A12 zonder gelijkgrondse kruispunten t.h.v. Aartselaar. 
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(en 2020). Dit leidt tot ontwerpintensiteiten als input voor de microsimulaties die zo goed mogelijk 

aansluiten bij zowel de bestaande situatie als bij de verwachte evolutie van het verkeer tussen 2017 

en 2030. 

De effecten van de verschillende alternatieven op microschaal – op de wegvakken en kruispunten 

binnen het projectgebied zelf – worden beoordeeld op basis van deze microsimulaties (lokale 

intensiteiten, reistijden, filelengtes, verliestijden aan de kruispunten, conflicten tussen autoverkeer, 

OV en actieve weggebruikers, …). 

4.1.4.2 Indicatoren en significantiekaders 

In deze aanmeldingsnota wordt een eerste aanzet gegeven van het beoordelingskader dat gebruikt zal 

worden om de significante effecten van het project in te schatten. Dit zal nog verder verfijnd worden 

bij de verwerking en analyse van het beschikbare datamateriaal om zo efficiënt mogelijk een goed 

gemotiveerde inschatting van de effecten te kunnen doen. 

Een aantal aspecten worden beoordeeld op basis van indicatoren berekend op basis van de 

beschikbare data uit de doorrekeningen van de gedefinieerde scenario’s in het regionaal 

verkeersmodel en de microsimulaties. Andere aspecten wordt op kwalitatieve wijze beoordeeld. Dit 

geldt ook voor de verkeerskundige effecten van de aanlegfase.  

 

Tabel 4-1: Effectbeoordelingstabel discipline mens-mobiliteit 

Effect Aspecten 

Functioneren van het verkeerssysteem – autoverkeer  

Verkeersintensiteiten • Algemeen druktebeeld 

• Functioneren bestaand wegennet 

Doorgaand verkeer • Routekeuze doorgaand verkeer 

• Trajecttijden doorgaand verkeer 

• Geïnduceerde vraag t.g.v. vlottere doorstroming 

• Robuustheid (incidentgevoeligheid, mogelijkheid tot rerouting) 

Functioneren knooppunten A12/N177 met 
bestaand wegennet 

▪ Verkeersafwikkeling op deze knopen 

▪ Verschuiven van verkeersstromen 

Bereikbaarheid  ▪ Routing van berstemmingsverkeer van/naar de winkel- en 
bedrijvenzones langs de N177 

▪ Trajecttijden bestemmingsverkeer van/naar de omliggende 
woonkernen 

Functioneren van het verkeerssysteem – andere modi en multimodaliteit 

Functioneren openbaar vervoernet ▪ Directe impact van het project op lijnvoering/routes  

▪ Evolutie verkeersdruk op OV-routes  

Functioneren fietsnetwerk ▪ Directe impact op het fietsroutenetwerk (routes, barrières)  

▪ Druk op bestaand wegennet waar autoverkeer in direct conflict komt 
met fietsers 

Functioneren voetgangersnetwerk ▪ Directe impact op het voetgangersnetwerk (routes, barrières) 

▪ Impact bereikbaarheid openbaar vervoerhaltes 

Verkeersveiligheid en –leefbaarheid  

Verkeersveiligheid op A12/N177 ▪ Wegkenmerken die het rijgedrag beïnvloeden: bochten, hellingen 
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Effect Aspecten 

▪ Voorkomende kruisende en weefbewegingen 

▪ Samenstelling verkeer: aandeel vrachtverkeer 

▪ conflictsituaties tussen autoverkeer en zacht verkeer (N177) 

Verkeersveiligheid en –leefbaarheid op 
onderliggend wegennet 

▪ Drukte op wegennet in de (bewoonde) deelgebieden 

▪ Oversteekbaarheid van de belangrijke assen 

▪ Aantal conflictpunten tussen autoverkeer en zacht verkeer  

 

Significantiekaders 

Per effect worden scores tussen -3 en +3 toegekend. Voor enkele aspecten worden specifieke 

kwantitatieve significantiekaders gebruikt, conform het richtlijnenboek Mens-mobiliteit. De andere 

aspecten worden gelijkaardig gescoord, maar dan op een kwalitatieve wijze.  

Doorstroming en (auto)bereikbaarheid 

Op macroniveau gebeurt de beoordeling van de doorstroming hoofdzakelijk op basis van de evolutie 

van de verzadigingsgraden. Focus ligt daarbij op wegsegmenten die buiten het studiegebied op meso-

niveau liggen. 

Op mesoniveau spelen eerder de trajecttijden uit de mee in de beoordeling. Trajecttijden worden ook 

als indicator voor de (auto)bereikbaarheid van deelgebieden gebruikt. 

De beoordeling van de impact van de doorstroming en bereikbaarheid op microniveau gebeurt vooral 

kwalitatief op basis van de gewijzigde knoopconfiguratie en mate waarin bepaalde verkeersstromen 

wegvallen of juist toenemen. Voor de knopen kan daarbij ook worden teruggevallen op de resultaten 

van microsimulaties die uitgevoerd zijn ter ondersteuning van het ontwerpproces. Bij dergelijke 

microsimulaties is vooral de mate waarin fileopbouw ontstaat, dan wel opgelost wordt van belang. 

Voor “verzadigingsgraad” wordt het beoordelingskader uit het MER-richtlijnenboek Mens-Mobiliteit 

gebruikt. Voor een significant effect moet de I/C-verhouding met minstens 5 procentpunt dalen 

respectievelijk toenemen ten opzichte van de referentiesituatie. In sterk verzadigde situaties zal een 

strengere beoordeling toegepast worden (b.v. een toename van een I/C-verhouding van 97% naar 99% 

krijgt een negatieve score). 

 

Tabel 4-2: Significantiekader verzadigingsgraad 

Verzadigings-
graad 

toekomstige 
situatie (incl. 
plan/project) 

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

Toename verzadigingsgraad Verschil 
< 5 

%-punt 

Afname verzadigingsgraad 

> 50 
%-punt 

20-50 
%-punt 

10-20 
%-punt 

5-10 
%-punt 

5-10 
%-punt 

10-20 
%-punt 

20-50 
%-punt 

> 50 
%-punt 

> 100% -3 -3 -3 -2 0 0 0 +1 +1 

90-100% -3 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +2 

80-90% -2 -2 -1 -1 0 +1 +2 +3 +3 

< 80% -1 -1 0 0 0 +1 +3 +3 +3 
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Voor de vergelijking van trajecttijden en wachtrijlengtes zijn er geen vastgelegde significantiekaders. 

Hiervoor worden volgende kaders voorgesteld. 

 

Tabel 4-3: Significantiekader trajecttijden 

Wijziging van de trajecttijden t.o.v. referentie Score 

Daling > 30% +3 

Daling 20-30% +2 

Daling 10-20% +1 

Maximum 10% verschil2 0 

Toename 10-20% -1 

Toename 20-30% -2 

Toename > 30% -3 

 

Tabel 4-4: Significantiekader wachtrijlengte 

Wachtrijlengte in de referentiesituatie 

Wachtrijlengte in de toekomstige situatie 

Structureel 
lange 

wachtrijen, met 
terugslag op 

volgend 
kruispunt 

Structureel 
lange 

wachtrijen, 
zonder 

terugslag op 
volgend 

kruispunt 

Beperkte, 
slechts 

occasioneel 
lange 

wachtrijen 

Vrijwel geen 
tot slechts 
beperkte 

wachtrijen 

Structureel lange wachtrijen, met terugslag op 
volgend kruispunt 

0 +1 +2 +3 

Structureel lange wachtrijen, zonder terugslag 
op volgend kruispunt 

-1 0 +1 +2 

Beperkte, slechts occasioneel lange wachtrijen -2 -1 0 +1 

Vrijwel geen tot slechts beperkte wachtrijen -3 -2 -1 0 

 

Oversteekbaarheid 

Hierbij wordt de gemiddelde wachttijd op de maatgevende kruisingen voor actieve modi (fietsers en 

voetgangers) als indicator gebruikt. Voor een significant effect moet de gemiddelde wachttijd met 

minstens 3 sec. toe- of afnemen t.o.v. de referentietoestand. 

Onderstaand kader is een absoluut significantiekader. Hiermee worden zowel de referentiesituatie als 

de toekomstige situatie gescoord. De uiteindelijke beoordeling gebeurt aan de hand van de mate 

waarin de absolute score van de toekomstige situatie toe- of afneemt ten opzichte van de referentie. 

 

 
2 Ter indicatie waarom minder dan 10% verschil niet als significant beschouwd wordt: het gemiddeld traject voor woon-werkverkeer varieert 
volgens de laatste OVG’s tussen 24 en 28 minuten per traject, dus gemiddeld 26 minuten per rit met ca. 10% marge.  
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Tabel 4-5: Significantiekader oversteekbaarheid 

Gemiddelde wachttijd Beoordeling Score 

Geen wachttijd (ongelijkvloers kruisen) Zeer goede oversteekbaarheid +3 

0-5 sec. Goede oversteekbaarheid +2 

5-10 sec. Redelijke oversteekbaarheid +1 

10-15 sec. Matige oversteekbaarheid 0 

15-30 sec. Slechte oversteekbaarheid -1 

30-60 sec. Zeer slechte oversteekbaarheid -2 

> 60 sec. Onaanvaardbaar slechte oversteekbaarheid -3 

 

Omwegfactor fietsverkeer 

Een omwegfactor van 1,3 wordt normaliter als aanvaardbaar gezien. Voor een significant effect moet 

de omwegfactor met minstens 0,2 toe- of afnemen t.o.v. de referentiesituatie. Aanvullend dient bij de 

beoordeling ook de kwalitatieve nuance gemaakt te worden tussen omwegfactoren op fietsrelaties 

over wat langere afstand (bvb. tussen twee dorpskernen) en zeer korte lokale trajecten zoals bvb. 

tussen de ene zijde van de A12/N177 en de andere zijde. 

 

Tabel 4-6: Significantiekader omwegfactor fietsverkeer 

Referentiesituatie 
Evolutie t.o.v. 

referentiesituatie 

Toekomstige situatie 

> 1,4 1,2 - 1,4 < 1,2 

> 1,4 

Verbetering +1 +2 +3 

Status quo 0   

Verslechtering -1   

1,2 - 1,4 

Verbetering   +2 

Status quo  0  

Verslechtering -2   

< 1,2 

Verbetering   +1 

Status quo   0 

Verslechtering -3 -2 -1 

 

Conflictpunten 

Het creëren van bijkomende conflictpunten en/of bijkomende verkeersdruk kan leiden tot negatieve 

beoordelingen van knopen of wegsegmenten. Herinrichtingen die minder conflictpunten en/of 

veiligere conflictpunten realiseren kunnen bestaande gevaarlijke situaties milderen en verbeteren. 

Voor de vergelijking van het aantal conflictpunten zijn er geen vastgelegde significantiekaders. 

Hiervoor wordt volgend kader gehanteerd. 
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Tabel 4-7: Significantiekader conflictpunten 

Wijziging van het aantal conflictpunten t.o.v. referentiesituatie Score 

De herinrichting zal een bestaande gevaarlijke situatie met zekerheid volledig oplossen. +3 

De herinrichting zal een bestaande gevaarlijke situatie met zekerheid verbeteren, maar niet 
volledig oplossen. 

+2 

De herinrichting houdt de potentie in om een bestaande gevaarlijke situatie te verbeteren. +1 

Er ontstaan geen bijkomende conflictpunten nabij een bestaande gevaarlijke situatie en naar 
verwachting ontstaat er t.g.v. de herinrichting geen nieuwe (potentieel) gevaarlijke situatie. 

0 

Er ontstaan bijkomende conflictpunten nabij een bestaande gevaarlijke situatie doch de 
bijkomende verkeersdruk blijft beperkt waardoor er weinig risico is op bijkomende ongevallen. 

-1 

Door creatie van bijkomende conflictpunten en/of bijkomende verkeersdruk ontstaat naar 
verwachting een nieuwe (potentieel) gevaarlijke situatie. 

-2 

Door creatie van bijkomende conflictpunten en/of bijkomende verkeersdruk verslechtert naar 
verwachting een bestaande gevaarlijke situatie. 

-3 

 

Alle andere deelaspecten worden gelijkaardig gescoord, maar op een kwalitatieve wijze, met een 

expliciete motivatie waarom het project een effect heeft voor het betrokken (deel)aspect dat 

significant beter of slechter is t.o.v. de verschillende referentietoestanden. 

Merk op dat sommige aspecten zoals “verkeersintensiteiten”, “geïnduceerd verkeer” of “voertuig-

kilometers op macroniveau” op zich geen effectgroepen zijn die beoordeeld worden. Deze aspecten 

worden wel beschreven om het “waarom” achter de scoring van andere deelaspecten beter te 

begrijpen. 

De koppeling van de effectscores aan milderende maatregelen is conform het algemeen kader zoals 

aangegeven in §3.1.4. 

 

4.2 DISCIPLINE GELUID 

4.2.1 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het studiegebied komt overeen met het gebied waarbinnen de invloed van geluids- en trillingsbronnen 

gegenereerd door het project te verwachten zijn. 

In de exploitatiefase zal verkeersgeluid de enige relevante geluidsbron zijn t.g.v. het project. Hierbij 

komt het studiegebied overeen met de gebieden/wegen waar t.g.v. het project significante 

geluidseffecten te verwachten zijn, zijnde een verhoging/verlaging van het geluidsniveau met minstens 

1 dB(A). Welke gebieden/wegen deel zullen uitmaken van het studiegebied, zal afhangen van de 

resultaten van de verkeersmodellering; voor een geluidsverschil van +/1 dB(A) is (bij gelijk blijvend 

aandeel zwaar verkeer) een verkeerstoename met ca. 25%, resp. een afname met ca. 20% nodig. 

Het maximaal studiegebied voor geluid komt overeen met het macrostudiegebied voor mobiliteit (zie 

hiervoor), maar normaliter zal het gebied met significante geluidseffecten (beduidend) kleiner zijn. De 

exacte afbakening van het studiegebied voor geluid – tevens met het modelgebied van de geluids-
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modellering – zal nader bepaald worden op basis van de resultaten van de doorrekeningen in het 

regionaal verkeersmodel. 

Tijdens de aanlegfase zijn zowel de aanlegwerken zelf als het werfverkeer een bron van geluid en 

trillingen. T.a.v. de aanlegwerken wordt gekeken naar de impact t.h.v. de grens van het projectgebied 

en op 200 m daarrond, zoals voorzien in de Vlarem-wetgeving. Voor het werfverkeer omvat het 

studiegebied de (indicatieve) werfroutes. 

4.2.2 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

Het wettelijke toetsingskader voor hinderlijke inrichtingen is titel II van het Vlarem (BS 31/7/1995, 

aangepast en voor het deel geluid vervangen door BS31/3/1999). Volgens de voorschriften van Vlarem 

II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht” gelden volgende normen voor het 

LA95 van het oorspronkelijk omgevingsgeluid3, afhankelijk van de gewestplanbestemming of daarmee 

equivalente BPA- of RUP-bestemming of de ligging t.o.v. een andere bestemming. Weginfrastructuur 

valt niet onder de definitie van een hinderlijke inrichting volgens Vlarem, maar de hieronder vermelde 

milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht zullen wel (mee) gebruikt worden als toetsingskader 

voor de actuele en te verwachten geluidskwaliteit in de omgeving van het projectgebied. 

 

Tabel 4-8: Milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95) 

Gebied Overdag 
(7-19u) 

’s avonds 
(19-23u) 

’s nachts 
(23-7u) 

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van 
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van gebieden voor 
ambachtelijke bedrijven en middelgrote ondernemingen, van 
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden tijdens de ontginning  

50 45 40 

4. Woongebieden 45 40 35 

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 
ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning 

60 55 55 

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40 

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire domeinen en 
deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgesteld 

45 40 35 

8. Bufferzones 55 50 50 

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor 
grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens ontginning 

55 50 45 

10.  Agrarische gebieden 45 40 35 

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van 
toepassing. 

 

 
3 Het LA95 is het geluidsniveau dat gedurende 95% van de tijd niet wordt overschreden, met andere worden het achtergrondgeluid zonder 

geluidspieken (L = loudness, A = average). Het LAeq is het “equivalent” geluidsniveau: het energetisch gemiddelde van alle waargenomen 
geluidsniveaus tijdens de meetperiode. 
Lden geeft het gewogen energetisch gemiddelde weer van de dag-, avond- en nachtperiode, waarbij de avondwaarde verhoogd wordt met 5 
dB(A) en de nachtwaarde met 10 dB(A). Lnight is de gemid-delde LAeq-waarde tijdens de nachtperiode (23-7u). 
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In de exploitatiefase is wegverkeer de enige relevante geluidsbron t.g.v. het project. Tot op heden 

bestaan geen bindende Vlaamse richtwaarden voor wegverkeersgeluid, maar er zijn wel de 

gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeer, opgesteld in het kader van het rapport 

‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’ (2010, i.o.v. Departement LNE) in een discussienota 

opgenomen als bijlage bij het richtlijnenboek Geluid en trillingen. 

De referentiewaarden zijn verschillend voor hoofd- en primaire wegen vs secundaire en lokale wegen 

(zie wegencategorisering in §4.1.2). De referentiewaarden verschillen ook voor nieuwe en bestaande 

situaties, een onderscheid dat echter moeilijk strikt te maken voor de herinrichting van bestaande 

weginfrastructuur zoals in dit dossier. Voor het onderscheid tussen nieuwe en bestaande wegen 

baseren we ons op de nieuwsbrief van de dienst Mer van 15/12/2015: 

“Indien de huidige geluidsbelasting voornamelijk bepaald wordt door (een) andere bestaande weg(en) 

of het is niet duidelijk of het geplande project als een nieuwe/bestaande weg moet beschouwd 

worden, dan zijn volgende referentiewaarden van toepassing:  

• Indien de huidige geluidsbelasting lager is dan de referentiewaarden voor nieuwe situaties: de 

referentiewaarden voor nieuwe situaties; 

• Indien de huidige geluidsbelasting tussen de referentiewaarden voor nieuwe situaties en deze 

voor bestaande situaties ligt: waarde van de huidige geluidsbelasting; 

• Indien de huidige geluidsbelasting hoger is dan de referentiewaarden voor bestaande 

situaties: onder de referentiewaarde voor bestaande situaties.“ 

 

Tabel 4-9: Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid (Lden en Lnight, dB(A)) 

Type weg situatie Lden Lnight Opmerkingen 

hoofd- en primaire 
wegen 

nieuwe woon-
ontwikkeling 

55 45 - 

nieuwe wegen 60 50 -  

bestaande wegen 70 60 - 

secundaire wegen nieuwe woon-
ontwikkeling 

55 45 voor de beoordeling van het geluidsniveau bij 
woningen die: 

ofwel over minstens één gevel beschikken waarop 
de geluidsbelasting meer dan 20 dB lager is dan de 
referentiewaarde 

ofwel over minstens één gevel beschikken die niet 
wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting boven 
de referentiewaarden én voorzien zijn van 
voldoende isolatie op alle gevels die wél worden 
blootgesteld aan een hogere geluidsbelasting, dient 
de toetsing te gebeuren ten aanzien van de met 5 
dB verhoogde referentiewaarden 

nieuwe wegen 55 45 

bestaande wegen >55 >45 

stand-still 

65 55 

lokale wegen nieuwe woon-
ontwikkeling 

55 45 

nieuwe wegen 55 45 

bestaande wegen >55 >45 

stand-still 

65 55 
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4.2.3 AANPAK EN AANZET BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND 

4.2.3.1 Geluidsbelastingskaarten LNE (2016) 

De actuele geluidskwaliteit wordt enerzijds in beeld gebracht op basis van de geluidsbelastings-

kaarten, opgesteld in opdracht van LNE, in uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/EG. Deze 

kaarten geven voor heel het Vlaams grondgebied de geluidsimpact weer van resp. de belangrijkste 

wegen (alle wegen met >3 miljoen voertuigbewegingen per jaar), de belangrijkste spoorwegen (met 

>30.000 treinpassages per jaar) en de luchthavens (toestand 2016). Voorts zijn ook geluidsbelastings-

kaarten beschikbaar voor de agglomeraties (steden) Antwerpen, Gent en Brugge m.b.t. diezelfde 

geluidsbronnen (indien relevant) evenals voor industriegeluid. 

 

    

Figuur 4-5: Uittreksel uit de geluidsbelastingskaart Lden wegverkeer t.h.v. het studiegebied (2016, 

bron: Geopunt) 

 

Hierboven wordt de geluidsbelastingskaart voor wegverkeer weergegeven voor de indicator Lden; de 

Lnight-kaart is volledig gelijkaardig maar met waarden die 5 à 10 dB(A) lager liggen. Veruit de 

belangrijkste geluidsbron t.h.v. het projectgebied is logischerwijs de A12/N177 zelf. Daarnaast hebben 

ook de E19 en de N148 verkeersintensiteiten boven de 3 miljoen vtg/jaar, waardoor ze opgenomen 

werden op de geluidsbelastingskaart (resp. aan de oost- en westrand van de figuur). 

Geluid van spoorverkeer en luchthavens is niet relevant in de omgeving van het projectgebied. 

4.2.3.2 Geluidsmetingen 

De gegevens van de geluidsbelastingskaarten worden aangevuld met geluidsmetingen op een aantal 

kritische locaties in de omgeving van het projectgebied. Het bepalen van de huidige geluidsbelasting 

geschiedt aan de hand van geluidsmetingen volgens de procedures voorzien in de Vlaamse wetgeving 

ter voorkoming en bestrijding van geluidshinder (Vlarem II). De exacte locatie van de meetpunten zal 
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bepaald worden o.b.v. het scopingsadvies, in overleg met de initiatiefnemer, Team Mer en de 

bevoegde adviesinstanties.  

Voorgesteld wordt om in het kader van dit project-MER volgende geluidsmetingen uit te voeren: 

o 5 continue meetpunten gedurende 1 week (1 per kruispunt) 

o 10 kortstondige ambulante meetpunten (verspreid over het studiegebied) 

De meetpunten zullen als ijkingspunten voor het geluidsmodel fungeren (zie verder) door het gemeten 

LAeq,1h te vergelijken met het in het model berekend geluidsniveau. 

Tijdens de metingen worden volgende gegevens verzameld: 

• de waarden van LAeq,T (energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau) 

• de waarden LAN,T (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met minimaal N = 10, 50 en 

95 (achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h). 

De metingen worden uitgevoerd onder representatieve meteo-omstandigheden, d.w.z. bij voldoende 

lage windsnelheden en zonder neerslag. De metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 4m boven 

het maaiveld. 

De toetsing van de meetresultaten aan de milieukwaliteitsdoelstellingen en richtwaarden uit Vlarem 

II in functie van de ligging van de meetpunten volgens het gewestplan geeft aan in hoeverre de huidige 

geluidsbelasting, uitgedrukt in LA95,1h, hieraan conform is of hoe groot de overschrijdingen eventueel 

zijn. 

In het kader van deze studie worden geen trillingsmetingen uitgevoerd. De mogelijke effecten inzake 

trillingen worden kwalitatief beoordeeld.  

4.2.3.3 Geluidsmodellering referentiesituatie 2030 

Er wordt minstens een gedetailleerd geluidsmodel opgesteld van het projectgebied en zijn directe 

omgeving (aanpalende straten en bebouwing). De benodigde verkeersgegevens per wegvak voor het 

referentiescenario (aantal personen- en vrachtwagens per dagdeel, toegelaten snelheid, wegdektype) 

worden aangeleverd door de deskundige mens-mobiliteit. Voor wegen met gescheiden rijrichtingen, 

o.a. de A12 en de N177, wordt elke rijrichting apart gemodelleerd, voor de andere wegen wordt het 

verkeer in beide richtingen samengenomen. Dit scenario wordt doorgerekend in het akoestisch 

rekenmodel Geomilieu v4. De berekeningshoogte is standaard 4m+mv (gebruikelijke hoogte van de 

slaapkamer in een eengezinswoning) en de rastergrootte van het geluidsmodel bedraagt 10x10m. 

Geomilieu maakt gebruik van de Standaard Rekenmethode II voor wegverkeer. Bij de berekening van 

het wegverkeersgeluid wordt voor elk wegsegment rekening gehouden met het geluidsvermogen-

niveau van een type motorvoertuig, met het onderscheid tussen lichte en zware motorvoertuigen, met 

de verkeersintensiteiten aangeleverd door de deskundige mobiliteit voor elke beoordelings-periode 

(dag-avond-nacht), met het wegdektype en met de toegelaten snelheid per voertuigcategorie. 

Naast geluidsgenererende factoren wordt in de rekenmethode ook rekening gehouden met geluids-

dempende factoren, waaronder demping door geometrische uitbreiding (bepaald door de ligging van 

de weginfrastructuur), luchtabsorptie, akoestische eigenschappen van de bodem, afscherming en 

reflecties van gedefinieerde (invloedrijke) objecten (bebouwing langs gesimuleerde wegsegmenten, 

een aarden wal in de onmiddellijke nabijheid,…). 
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Afhankelijk van de omvang van het gebied waar significante geluidseffecten te verwachten zijn, zal 

mogelijks bijkomend een minder gedetailleerde geluidsmodellering uitgevoerd worden voor dit groter 

studiegebied, waarbij echter enkel het wegennet zal meegenomen worden (zonder bebouwing of 

andere elementen) en een raster van 20x20m zal toegepast worden. 

4.2.4 AANPAK EFFECTBEOORDELING GEPLANDE TOESTAND 

Naast de referentiesituatie worden ook de scenario’s van de geplande situatie doorgerekend in het 

gedetailleerd geluidsmodel op basis van het netwerk met de verkeersgegevens aangeleverd door de 

deskundige mens-mobiliteit, rekening houdend met het lengteprofiel en de mate van overkapping van 

de A12 per alternatief. De resultaten van deze scenario’s worden vervolgens vergeleken  met die van 

het referentiescenario (zie hiervoor). Afhankelijk van de effecten van het project op het ruimer 

wegennet, wordt mogelijks voor één of meerdere scenario’s van de geplande situatie ook een minder 

gedetailleerde geluidsmodellering voor het ruimer studiegebied uitgevoerd. 

De effectbeoordeling gebeurt op basis van de toe- of afname van het Lden- en Lnight-niveau t.o.v. de 

referentiesituatie: 

Tabel 4-10: Significantiekader verkeersgeluid (Lden) 

Lden voor Lden na Effect (verschil Lden/Lnight na – Lden/Lnight voor) 
  

< -6  
dB(A) 

-6 - -3 
dB(A) 

-3 - -1 
dB(A) 

-1 - +1 
dB(A) 

+1 - +3 
dB(A) 

+3 - +6 
dB(A) 

> +6 
dB(A) 

tussenscore +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Hoofdwegen en primaire wegen (minstens A12) 

<= 60 dB(A) <= 60 dB(A) +3 +2 +1 0 0 0 0 

> 60 dB(A) nvt nvt nvt 0 -1 -2 -3 

60-70 dB(A) 

 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

> 70 dB(A) <= 70 dB(A) +3 +2 +1 0 nvt nvt nvt 

> 70 dB(A) -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 

Secundaire en lokale wegen (minstens N177 en zijstraten) 

<= 55 dB(A) <= 55 dB(A) +3 +2 +1 0 0 0 0 

> 55 dB(A) nvt nvt nvt 0 -1 -2 -3 

55-65 dB(A) 

 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

> 65 dB(A) <= 65 dB(A) +3 +2 +1 0 nvt nvt nvt 

> 65 dB(A) -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 

voor Lnight liggen de absolute geluidsniveaus 10 dB(A) lager 

 

Het Lden- of Lnight-verschil levert dus een eerste effectscore op, de zgn. tussenscore. Vervolgens 

worden de berekende absolute Lden – en Lnight-waarden per beoordelingspunt getoetst aan de 

gedifferentieerde  referentiewaarden om tot de zgn. eindscore te komen. Negatieve tussenscores 

worden afgezwakt indien het geluidsniveau t.h.v. de woningen na realisatie van het project nog altijd 

onder de grenswaarde voor nieuwe primaire, resp. secundaire/lokale wegen ligt. Positieve 
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tussenscores worden eveneens afgezwakt indien het niveau zowel voor als na projectrealisatie boven 

de norm voor bestaande wegen ligt.  

Als de eindscore voor Lden en Lnight verschilt, wordt de meest negatieve eindscore gebruikt om de 

noodzaak van milderende maatregelen weer te geven. 

De geluidseffecten van de aanlegfase (uitgravingen, bemaling, bouwwerkzaamheden, werfverkeer) 

worden op kwalitatieve wijze beschreven.  

De koppeling van de effectscores aan milderende maatregelen is conform het algemeen kader zoals 

aangegeven in §3.1.4. Milderende maatregelen t.a.v. verkeersgeluid worden voorgesteld volgens 

onderstaande volgorde: 

1. Bronmaatregelen (vb. ander type wegdek,…) 

2. Overdrachtsmaatregelen (vb. geluidsschermen of -bermen,…) 

3. Maatregelen bij de ontvanger (vb. gevelisolatie, …) volgens de bepalingen van norm NBN S 01-

400-1 Akoestische criteria voor woongebouwen 

 

4.3 DISCIPLINE LUCHT 

4.3.1 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

In de exploitatiefase zal verkeer de enige relevante bron van luchtemissies zijn t.g.v. het project. Hierbij 

komt het studiegebied, afhankelijk van de mate waarin het project invloed heeft op de 

verkeersintensiteiten per wegsegment, overeen met: 

• Maximaal: het macrostudiegebied voor mobiliteit 

• Minimaal: het projectgebied en zijn directe omgeving 

Tijdens de aanlegfase zijn zowel de aanlegwerken zelf als het werfverkeer een bron van stofhinder en 

luchtemissies. T.a.v. de aanlegwerken wordt gekeken naar de impact in de directe (bewoonde) 

omgeving van projectgebied. Voor het werfverkeer omvat het studiegebied de directe omgeving van 

de (indicatieve) werfroutes. 

4.3.2 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

De milieukwaliteitsnormen voor lucht worden beschreven in VLAREM II beschreven. Hieronder 

worden de normen gegeven voor ten aanzien van verkeer relevante stoffen: NO2, PM10 en PM2,5. Er 

worden immissiegrenswaarden gegeven enerzijds voor jaargemiddelden en anderzijds voor dag- of 

uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per jaar). 
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Tabel 4-11: Immissiegrenswaarden volgens VLAREM II 

Polluent Middelingstijd Grenswaarde µg/m³ 
# toegelaten 

overschrijdingen 

NO2 

1 uur 200 Max. 18 keer per jaar 

Kalenderjaar 40 - 

Fijn Stof (PM10) 
24 uur 50 Max. 35 keer per jaar 

Kalenderjaar 40 - 

Fijn Stof (PM2,5) Kalenderjaar 20 - 

 

Volgens de recentste inzichten is EC (elementair koolstof) de meest adequate parameter om lokale 

luchtkwaliteit te beoordelen die vooral door verkeersemissies wordt bepaald. Voor EC bestaan 

evenwel (nog) geen wettelijke grenswaarden. 

4.3.3 AANPAK EN AANZET BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND 

4.3.3.1 Bestaande toestand: VMM-luchtmeetnet en IRCEL/CELINE-kaarten 

De actuele luchtkwaliteit in het studiegebied kan enerzijds ingeschat worden op basis van de gegevens 

van het VMM-luchtmeetnet. Er zijn echter geen VMM-meetposten die voldoende representatief zijn 

voor het projectgebied en omgeving.  

De actuele luchtkwaliteit kan het meest betrouwbaar ingeschat worden o.b.v. de kaarten op de VMM-

website (resultaat van modelberekeningen in het IRCEL/CELINE-model).  

Onderstaande kaart geeft de gemiddelde NO2-concentratie weer in 2019 in de ruime omgeving van 

het projectgebied. T.h.v. het projectgebied ligt het NO2-niveau tussen 31 en 50 µg/m³. Voor PM10 zit 

de omgeving van het projectgebied in de immissieklasse 21-25 µg/m³. Ter hoogte van het project-

gebied zelf worden waarden van 26-40 µg/m³ gemodelleerd. Voor PM2,5 zit het projectgebied in de 

immissieklassen 13-25 µg/m³. De actuele luchtkwaliteit langs de A12/N177 kan als slecht worden 

beoordeeld. Een slechte luchtkwaliteit komt ook voor rond de E19 en in een aantal zgn. “street 

canyons” in Aartselaar (Cleydaellaan, Langlaarsteenweg,…). 
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Figuur 4-6: Jaargemiddelde NO2-concentratie (2019) ter hoogte van het studiegebied (Bron: VMM) 

 

Figuur 4-7: Jaargemiddelde PM10-concentratie (2019) ter hoogte van het studiegebied (Bron: VMM) 
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Figuur 4-8: Jaargemiddelde PM2,5-concentratie (2019) ter hoogte van het studiegebied (Bron: VMM) 

 

4.3.3.2 Luchtmodellering referentiesituatie 2030 

Net zoals bij de discipline mens-mobiliteit en geluid wordt gebruik gemaakt van een referentiesituatie 

2030, afgeleid uit het provinciaal verkeersmodel. De benodigde verkeersgegevens per relevant weg-

segment (aantal personen- en vrachtwagens per etmaal, snelheid) worden aangeleverd door de 

deskundige mens-mobiliteit.  

Voor de doorrekening van de verkeersimmissies in de referentiesituatie worden twee luchtmodellen 

gecombineerd, nl. de Traffic-module van het model IMPACT en CAR Vlaanderen:  

• Traffic: Dit model werd in 2009-2010 door VITO ontwikkeld i.o.v. Departement LNE ter 

ondersteuning van de opmaak van milieueffectrapportages en het Vlaamse luchtkwaliteits-

beleid, specifiek rekening houdend met verkeersemissies, en is sinds eind 2020 geïntegreerd 

in het eerder bestaande IMPACT-model (dat tot dan toe vnl. voor industriële en landbouw-

bronnen werd gebruikt). Traffic is een gebiedsdekkend model, dat zal toegepast worden op 

het volledig nog te bepalen studie/modelgebied. Zoals bij geluid zal mogelijks een modellering 

worden uitgevoerd op twee schaalniveau: een detailmodel voor het projectgebied en directe 

omgeving en een model met lagere resolutie voor het ruimer studiegebied. Merk op dat Traffic 

geen rekening kan houden met afscherming door bebouwing of andere elementen die een 

vrije luchtcirculatie belemmeren.  

• CAR Vlaanderen: Dit model werd in 2006 door TNO ontwikkeld in opdracht van de Vlaamse 

Overheid. In 2010 is het model geactualiseerd en aangepast volgens de meest recente 

inzichten en in 2016 werden de achtergrondwaarden in het model geüpdatet. Dit model is 

specifiek ontwikkeld voor het bepalen van luchtkwaliteit in een stedelijke, dicht bebouwde 

omgeving (“street canyon”-niveau), en zal – als aanvulling op Traffic – toegepast worden op 
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de wegsegmenten binnen bebouwde kom die t.g.v. het project een aanzienlijke wijziging in 

verkeersintensiteit ondergaan (welke segmenten dit zijn, is dus ook nog te bepalen).  

Als referentiejaar voor de luchtmodellering (achtergrondconcentraties en voertuigemissies) wordt als 

“worst case” 2025 genomen, omdat de standaardwaarden die voor 2030 (het jaar waarop de verkeers-

data betrekking hebben) in Traffic en CAR Vlaanderen zitten mogelijks te positief ingeschat zijn.  

4.3.4 AANPAK EFFECTBEOORDELING GEPLANDE TOESTAND 

De verwachte effecten van het project voor de discipline lucht zijn te wijten aan het gegenereerde 

verkeer, zowel in de aanlegfase (werfverkeer) als in de exploitatiefase (aanwezig verkeer). De effecten 

in de aanlegfase (vnl. stof- en geurhinder in de omgeving van de werfzones en –routes) worden 

kwalitatief beoordeeld. 

De geplande situatie 2030 in de verschillende alternatieven wordt, net als de referentiesituatie, 

ingeschat met behulp van luchtmodellering (Traffic-module IMPACT en CAR Vlaanderen). De nodige 

verkeersgegevens per wegvak worden opnieuw aangeleverd door de deskundige mens-mobiliteit. 

De immissiewaarden uit de bekomen contourkaarten worden getoetst aan de Vlaremnormen en 

vergeleken met de overeenkomstige immissiewaarden in de referentiesituatie(s) om de bijdrage van 

het project aan de lokale luchtkwaliteit in te schatten. 

Deze bijdrage wordt getoetst aan het significantiekader conform het richtlijnenboek lucht (2012). In 

onderstaande tabel wordt dit significantiekader voorgesteld. De bijdrage van het project wordt hierbij 

uitgedrukt in % t.o.v. de milieukwaliteitsnorm, met 1, 3 en 10% als significantiedrempels. Voor NO2 en 

PM10 levert dit als grenswaarden resp. +/- 0,4, 1,2 en 4 µg/m³ op, voor PM2,5 zijn de grenswaarden 

resp. +/- 0,2, 0,6 en 2 µg/m³. Negatieve scores worden gekoppeld aan de wenselijkheid/noodzaak om 

milderende maatregelen te zoeken en toe te passen. Indien de milieugebruiksruimte in de referentie-

situatie reeds voor meer dan 80% is ingenomen (voor NO2 komt dit bijvoorbeeld overeen met 32 

µg/m³), dan moet dus ook reeds bij een beperkte bijdrage (score -1) dwingend gezocht worden naar 

milderende maatregelen. 

 

Tabel 4-12: Significantiekader discipline lucht 

Immissiebijdrage (= X)  t.o.v. 
de milieukwaliteitsnorm van 

de polluent of toegelaten 
aantal overschrijdingen 

Beoordeling Milderende maatregel 

X < +1% 
Niet significante (0) of 

positieve bijdrage (+1 tot +3) 
Geen milderende maatregel noodzakelijk 

X > +1% Beperkte bijdrage (-1) 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder 
dwingend, tenzij de milieukwaliteits-normen in de 

referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen is (link 
met milieugebruiksruimte). 

X > +3% Belangrijke bijdrage (-2) 
Milderende maatregelen moeten gezocht worden met 

zicht op implementatie op korte termijn. 

X > +10% Zeer belangrijke bijdrage (-3) Milderende maatregelen zijn essentieel. 
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4.4 DISCIPLINE MENS – GEZONDHEID 

Conform het richtlijnenboek (2017) omvat de discipline mens-gezondheid 4 stappen: 

1. Beschrijving van het ruimtegebruik en de betrokken populatie 

2. Identificatie van potentieel relevante milieustressoren  

3. Inventarisatie van de stressoren 

4. Beoordeling van de gezondheidsimpact 

Voor stap 2 kan gesteld worden dat verkeer i.k.v. dit project de enige relevante bron van milieustress 

is, en dat daarbij volgende stressoren relevant zijn: 

• Luchtpolluenten NO2, PM10, PM2,5 en EC (elementair koolstof) (emissies van verbranding van 

motorbrandstof en slijtage van banden en remmen) 

• Geluidshinder, met als indicatoren het % (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden 

4.4.1 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het studiegebied voor de evaluatie van de mogelijke effecten op de menselijke gezondheid wordt in 

hoofdzaak bepaald door de ruimtelijke omvang van de geluids- en luchteffecten van het project en de 

daaraan gekoppelde blootstellings- en hinderniveaus. Het studiegebied voor mens-gezondheid valt 

derhalve samen met dat van geluid en lucht. 

Het studiegebied zal in functie van het berekenen van de blootstelling van de bevolking aan lucht-

pollutie en geluidshinder “geoperationaliseerd” worden op basis van de zgn. statistische sectoren, de 

basisentiteiten waarvoor standaard demografische data beschikbaar zijn. In de directe omgeving van 

de A12/N177 zal de sectorindeling nog verder verfijnd worden (b.v. op niveau gevelfront per 

bouwblok) om zo correct mogelijke blootstellingsresultaten te bekomen. 

4.4.2 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

Het toetsingskader voor lucht wordt gevormd door de zgn. gezondheidskundige advieswaarden (GAW) 

voor de jaargemiddelde immissies, opgelegd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Voor NO2 en 

PM10 bedraagt de GAW 20 µg/m³ en voor PM2,5 10 µg/m³.  

Merk op dat deze GAW dus dubbel zo streng zijn als de overeenkomstige Vlarem-normen waaraan 

getoetst wordt in de discipline lucht. Voor PM10 en PM2,5 komen de GAW wel overeen met de richt-

waarden van de WHO (World Health Organisation); voor NO2 ligt de WHO-richtwaarde voorlopig nog 

op 40 µg/m³, maar er kan vanuit gegaan worden dat deze binnen afzienbare tijd zal verstrengd worden 

tot 20 µg/m³. Voor EC bestaat vooralsnog geen GAW of WHO-richtwaarde; we toetsen indicatief aan 

een grenswaarde van 1 µg/m³.   

Voor geluid wordt het % gehinderden als indicator genomen voor het inschatten van 

gezondheidseffecten. Er bestaan evenwel geen grenswaarden of GAW voor deze indicator. Er bestaan 

wel WHO-richtwaarden voor Lden (53 dB(A)) en Lnight (45 dB(A)), waaraan zal getoetst worden. 

4.4.3 AANPAK EN AANZET BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND 

Voor het (nog af te bakenen) studiegebied worden volgende gegevens verzameld: 

• Aantal inwoners per statistische sector (of onderdeel daarvan) 

• Aanwezige zgn. kwetsbare locaties: scholen, kinderopvang, ouderenzorg en ziekenhuizen 
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Het studiegebied zal minstens de woonkern Aartselaar met daaraan aanwezige kwetsbare locaties 

omvatten. 

Door de kaarten van de lucht- en geluidsmodellering van het referentiescenario te kruisen met die van 

de statistische sectoren is het mogelijk om per (deel)sector (bij benadering) te berekenen: 

• Het aantal inwoners per immissieklasse voor de luchtindicatoren NO2, PM10, PM2,5 en EC 

• Het aantal inwoners per Lden- en Lnight-klasse (per 5 dB(A)) en op basis hiervan het aantal en 

percentage gehinderden 

Het percentage gehinderden wordt berekend via volgende dosis-respons-formule4: 

%A = 1,795* 10-4 (Lden – 37)³ + 2,110 * 10-2 (Lden – 37)² + 0,5353 (Lden – 37) 

4.4.4 AANPAK EFFECTBEOORDELING GEPLANDE TOESTAND 

Door op volledig analoge wijze de lucht- en geluidskaarten van de scenario’s van de geplande situatie 

te kruisen met de kaart van de statistische (sub)sectoren, kunnen dezelfde indicatoren per (sub)sector 

bekomen worden voor de geplande situatie. De indicatorwaarden van de geplande situatie per 

alternatief worden vervolgens vergeleken met die van de referentiesituatie.  

Deze verschillen worden uitgedrukt in % t.o.v. resp. de GAW en de volledige populatie, waarop volgend 

significantiekader wordt toegepast: 

Tabel 4-13: Significantiekader discipline mens – gezondheid 

Wijziging t.o.v. referentie-
situatie (in % GAW/populatie) 

Gem immissie na 
<80% GAW 

Gem immissie na 
80-100% GAW 

Gem immissie na 
>100% GAW 

% gehinderden/ 
slaapverstoorden 

x ≤ -10% +2 +3 +3 +3 

-10% < x ≤ -3% +1 +2 +3 +2 

-3% < x ≤ -1% 0 +1 +2 +1 

-1% < x ≤ 0% 0 0 +1 0 

0% < x < +1% 0 0 -1 0 

+1% < x ≤ +3% 0 -1 -2 -1 

+3% < x ≤ +10% -1 -2 -3 -2 

x > +10% -2 -3 -3 -3 

 

Voor lucht is dit kader conform het richtlijnenboek mens-gezondheid, waarbij de effectscore wordt 

afgezwakt, resp. versterkt, afhankelijk van het absoluut immissieniveau in de geplande toestand. Voor 

de geluidshinder geeft het richtlijnenboek geen significantiekader. Op analoge wijze werden +/- 1, 3 

en 10% van de totale populatie als klassegrenzen genomen. Omdat er zoals gezegd geen GAW voor % 

gehinderden bestaat, wordt de bekomen score behouden ongeacht het absoluut hinderpercentage.   

De koppeling van de effectscores aan milderende maatregelen is conform het algemeen kader zoals 

aangegeven in §0. 

 
4 Er bestaan ook dosis-respons-formules voor % ernstig gehinderden en % (ernstig) slaapverstoorden, maar omdat deze allemaal lagere 
waarden opleveren dan % gehinderden en daardoor minder onderscheidend zijn voor de effecten van het project, wordt enkel % 
gehinderden als indicator gebruikt. 
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4.5 DISCIPLINE BODEM 

4.5.1 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het studiegebied voor de discipline bodem omvat het projectgebied zelf en (veiligheidshalve) ook de 

zone tot op 200 m daarrond. 

4.5.2 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

De juridische en beleidsmatige randvoorwaarden hebben vooral betrekking op de behandeling van 

uitgegraven gronden (VLAREBO) en afbraakmateriaal (VLAREMA). 

4.5.3 AANPAK EN AANZET BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND 

Het studiegebied wordt gekenmerkt door vnl. antropogene bodems en vochtige tot natte zandleem-

bodems. Deze bodems hebben zich gevormd op quartaire afzettingen, die t.h.v. het projectgebied 

minder dan 5m dik zijn (1 à 3 m dik). Onder de quartaire toplaag bevinden zich achtereenvolgens de 

Formaties van Gent, Berchem en Voort en Boom. 

Uit raadpleging van het DTM blijkt dat het projectgebied t.h.v. de kruising van de vallei van de Grote 

Stuisbeek zich op ca. 7 m TAW bevindt. Het zuidelijk deel van het projectgebied is het hoogst gelegen 

(op ca. 20 m TAW). 

 

 

Figuur 4-9: Topografie studiegebied 
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Figuur 4-10: Bodemkaart en OVAM-dossiers (geraadpleegd op 21/04/2021) 

 

Zoals blijkt uit bovenstaande figuur zijn er talrijke percelen met bodemdossiers van OVAM ter hoogte 

van het projectgebied, gekoppeld aan de verschillende bedrijven langs de A12.  

4.5.4 AANPAK EFFECTBEOORDELING GEPLANDE TOESTAND 

Tabel 4-14: Beoordelingscriteria en significantiekader discipline bodem 

Effectgroep Criterium Methodologie Basis beoordeling significantie 

Grondverzet 
Volume 
grondstromen 

Grondbalans 
Berekening van het grondverzet; 
impact stockage grondoverschotten 

Profielvernietiging 
Afsluiten of afsnijden 
van diepere profielen 

Op basis van de bodem- 
en geologische opbouw in 
het gebied wordt de 
kwetsbaarheid ingeschat 

Significant wanneer veenbodems, 
plaggenbodems of podzolbodems 
worden doorsneden 

Wijziging 
bodemstructuur 

Risico op verdichting  

 

Kwetsbaarheids-
benadering wordt bepaald 
a.h.v. textuur (voorkomen 
van leem, klei en veen) en 
vochtgehalte (nat tot zeer 
nat) bepaald 

Oppervlakte + duurtijd van 
verdichting per bodemtype.  Wanneer 
de zone na realisatie grotendeels 
verhard wordt, wordt 
structuurwijziging als minder relevant 
beschouwd. 
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Effectgroep Criterium Methodologie Basis beoordeling significantie 

Wijziging bodemkwaliteit 
Gedrag en 
ruimtegebruik 

Op basis van lokalisatie 
van mogelijks veront-
reinigde bodems, 
uitgaande van bestaande 
bodemonderzoeken 

 

Kwalitatieve bespreking. Effecten zijn 
significant als verontreiniging 
ontstaat, verplaatst wordt of wordt 
gesaneerd of indien terreinen met 
bestaande verontreiniging een 
gewijzigde invulling krijgen. 

Wijziging stabiliteit 
Risico op 
bodemzetting 

Kwetsbaarheidsbena-
dering o.b.v. de 
samendrukbaarheid van 
de grond en de dikte van 
de grondlaag.  

Uitgaande van een kwalitatieve 
bespreking wordt het risico op 
bodemzetting ingeschat. Significantie 
is dus afhankelijk van de 
kwetsbaarheid van de grondsoort, de 
draagkracht van de grond en de 
aanwezigheid van structuren.  

De significantie wordt verder 
gespecificeerd a.h.v. de omvang van 
het effect. 

Uiteindelijke beoordeling gebeurt op 
basis van expert judgement. 

Reliëfkenmerken Aantasting reliëf 

Op basis van huidige 
reliëfkenmerken en mate 
van ophoging of afgraving 
van bestaande maaiveld 
in relatie tot de omgeving. 

De significantie van het gebied wordt 
beoordeeld t.a.v. de toekomstige 
functie van het gebied en gerelateerd 
t.a.v. beleidsaspecten omtrent 
landschap, visuele beleving en 
veiligheid 

 

Voor elk van de potentiële effecten zal een beoordeling gemaakt worden van de ernst van het effect 

(significantie). De significantie (effectscore) is afhankelijk van verschillende aspecten zoals: 

• Duur van het effect (tijdelijk of permanent); 

• Oppervlakte van het gebied waarin het effect zich voordoet; 

• Het wettelijk kader voor zover van toepassing, zo wordt bodemkwaliteit beoordeeld in functie 

van de overschrijding van achtergrondwaarden en bodemsaneringsnormen zoals vastgelegd 

in het VLAREBO; 

• Het feit of het effect al dan niet een hypotheek legt op het bodemgebruik. 

Er worden hierbij zoals gebruikelijk scores toegekend van -3 tot +3. De koppeling van de effectscores 

aan milderende maatregelen is conform het algemeen kader zoals aangegeven in §0. 

 

4.6 DISCIPLINE WATER 

4.6.1 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het studiegebied voor dit aspect omvat het projectgebied zelf en de zone tot waar zich effecten op 

grondwaterstand en –stromingen kunnen voordoen. Dit wordt vooral bepaald door de omvang en 

diepte van uitgravingen en de gevoeligheid van de ondergrond. Indicatief wordt uitgegaan van het 

standaard studiegebied tot op 200m van de grens van het projectgebied. 

Het studiegebied strekt zich uit tot de volledige zone waarbinnen de kwaliteit en kwantiteit van het 

omgevende oppervlaktewater kan worden beïnvloed. Hierbij wordt minstens het standaard 
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studiegebied  tot op 200 m van de grens van het projectgebied genomen, maar het studiegebied kan 

zich verder uitstrekken over alle door het project beïnvloede waterlopen (debiet, waterkwaliteit,…) 

indien er belangrijke wijzigingen in de waterafvoer optreden. 

4.6.2 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

De juridische en beleidsmatige randvoorwaarden zijn vooral van belang voor het vervolgtraject, nl. bij 

de effectieve realisatie van het project (zie bodem). 

Binnen Vlaanderen worden in uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid 11 rivierbekkens 

onderscheiden. Sinds eind 2015 wordt het beheer van deze bekkens vastgelegd in de overkoepelende 

Stroomgebiedbeheerplannen van de Schelde en de Maas. Deze stroomgebiedbeheerplannen bepalen 

wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en ons 

beter te beschermen tegen overstromingen. Ze geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water 

(2000) en aan de Overstromingsrichtlijn (2007). 

Eén van de belangrijkste elementen uit het Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/2003) is het 

uitvoeren van een ‘watertoets’ (aangepast uitvoeringsbesluit 14/10/2011). De watertoets houdt in dat 

voor elk plan, programma of vergunningsplichtig project dient te worden nagegaan of dit schadelijk 

effecten heeft op het watersysteem. Indien dit het geval is, dient te worden gezocht naar milderende 

of compenserende maatregelen. Eventueel kan op basis van een negatieve watertoets een plan, 

programma of project worden geweigerd. De watertoets wordt zowel opgenomen in het hoofdstuk 

water als in een apart hoofdstuk achteraan in het MER. 

4.6.3 AANPAK EN AANZET BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND 

Het projectgebied bevindt zich in het stroomgebied van de Schelde, het bekken van de Beneden-

Schelde , en daarbinnen volledig binnen het deelbekken van de Benedenvliet . 

Het projectgebied ligt niet zodanig ver van bevaarbare waterlopen – de Schelde en de Rupel – maar 

het project heeft hier normaliter geen effecten op.  

Er is één onbevaarbare waterloop, de Grote Struisbeek (onbevaarbaar cat. 1), die doorsneden wordt 

door het project-gebied. 

Volgens de watertoetskaart bevinden zich in de omgeving van het projectgebied effectief en mogelijk 

overstromingsgevoelige gebieden, waaronder : 

• Vallei Grote Struisbeek, stroomopwaarts van doorsteek A12 

• Vallei Grote Struisbeek, stroomafwaarts van doorsteek A12 

• Aartselaar, (wijk ten N van) Atomiumlaan 

• Aartselaar, Kontichsestw., ter hoogte van aansluiting op A12 

• Aartselaar, Gustaaf De Smetlaan 

• Aartselaar, Guido Gezellestraat 

• Aartselaar, Vrijheidsstraat 

• Aartselaar Ten Z Beukenhoflaan, Kardinaal Cardijnlaan 

• Aartselaar Ten N en ten O van Dokter Cuypersstraat 
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Figuur 4-11: Recent overstroomde gebieden (geopunt geraadpleegd op 27/05/2021) 

 

Voor de beschrijving van de waterkwaliteit van de waterlopen wordt een onderscheid gemaakt tussen 

de fysico-chemische waterkwaliteit op basis van de Prati-index (PI) en de biologische waterkwaliteit 

volgens de methode van de Belgisch Biotische Index. Hiervoor zullen de gegevens bekeken worden van 

het meetnet oppervlaktewater van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).  

Inzake afvalwaterafvoer behoort het projectgebied en omgeving volledig tot het zuiveringsgebied van 

de RWZI nr. 46 van Aartselaar  (bron: www.aquafin.be). 

4.6.4 AANPAK EFFECTBEOORDELING GEPLANDE TOESTAND 

Tabel 4-15: Beoordelingscriteria en significantiekader discipline water 

Effectgroep Criterium Methodologie Basis beoordeling significantie 

Grondwaterkwantiteit 

Invloedstraal van 
bemaling 

Impact aanwezigheid 
weg op grondwater-
tafel en –stromingen 

Kwalitatieve bespreking 
o.b.v. de te verwachten 
invloed vanuit het project 

Directe effecten wanneer de 
grondwaterstromen hinder 
kunnen ondervinden.  

Een significant effect treedt op 
wanneer grondwaterstromen 
worden afgesneden of 
opstuwing/verlaging een 
relevante invloed uitoefenen 
op gebouwen of vegetatie/ 
fauna. 

Indirecte effecten op 
grondwaterwinningen, 
stabiliteit, …  

Invloed op kwelgebied 
Oppervlakte-
verstoring 
kwelgebied 

GIS-analyse gebaseerd op 
de aanwezige kwel-
gevoelige vegetaties o.b.v. 
BWK-types (indicatief) 

Kwalitatieve/kwantitatieve 
bespreking 

Het effect is significant als de 
kwelzone beïnvloed wordt 
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Effectgroep Criterium Methodologie Basis beoordeling significantie 

Grondwaterkwaliteit 
Gedrag en 
ruimtegebruik 

Op basis van lokalisatie 
van mogelijke verontreini-
gingen, uitgaande van 
beschikbare bodem-
onderzoeken 

Kwalitatieve bespreking. 
Effecten zijn significant als 
verontreiniging ontstaat, 
verplaatst wordt of wordt 
gesaneerd of indien terreinen 
met bestaande verontreiniging 
een gewijzigde invulling 
krijgen. 

Oppervlaktewater-
kwantiteit 

Wijziging in 
afwateringsstructuur 

Kwalitatieve beschrijving 
effecten op afwatering. 
Richtlijnen m.b.t. 
gewenste 
afwateringsstructuur 

Mate van verstoring van 
bestaande afwatering 

 

Impact bemaling – 
lozingsdebiet in 
relatie tot aanwezige 
debieten 

Empirische formules 
Waterlopen met een gering 
debiet worden als kwetsbaar 
beschouwd 

 

Wijziging 
piekdebieten t.g.v. 
afstroom hemel-
water en wijziging 
infiltratie-
oppervlakte 

Schatting op basis van 
verharde oppervlakte en 
buffervoorzieningen. 

Toetsing aan normen 
Hemelwaterbesluit. 

Mate van overschrijding van de 
capaciteit met al dan niet 
overstromingsrisico 
(benaderend). 

 
Verstoring 
overstromings-
gebieden 

Inname 
overstromingsgebied 

Mate van verstoring van 
overstromingsgebied – aantal 
woningen beïnvloed door 
overstromingen 

Oppervlaktewater-
kwaliteit 

Impact lozing 
bemalingswater 

Kwalitatieve bespreking 
o.b.v. 
kwaliteitsparameters 
bemalingswater en 
waterkwaliteit 
ontvangend waterlichaam 

Effecten zijn significant als de 
waterkwaliteit van de 
waterlopen wijzigt. Voor het 
studiegebied geldt: 

Matige kwaliteit = beperkt tot 
significant negatief 

Slechte kwaliteit = niet tot 
negatief 

 
Verwachte wijziging 
waterkwaliteit 

Kwalitatieve bespreking, 
aannames m.b.t. 
voorkomen calamiteiten, 
huidige 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Kwalitatieve bespreking, 
effecten zijn significant als de 
waterkwaliteit van de 
waterloop wijzigt, als 
verontreiniging ontstaat, 
verplaatst wordt of wordt 
gesaneerd 

 
Verwachte wijziging 
structuurkwaliteit 

GIS-analyse, 
terreinbezoek (meters 
waterloop met (zeer) 
waardevolle structuur-
kwaliteit) 

Kwalitatieve bespreking 
met aandacht voor 
randvoorwaarden creëren 
goede structuurkwaliteit 

Kwalitatieve bespreking, 
effecten zijn significant als de 
structuur van de waterlopen 
wijzigt 
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Effectgroep Criterium Methodologie Basis beoordeling significantie 

Wijziging in capaciteit 
rioleringsnet en 
waterzuiverings-
infrastructuur 

Effect t.g.v. 
verhoogde afvoer 
van afvalwater 

Check o.b.v. zonerings-
gegevens VMM of Aquafin 
nv of de 
waterzuiveringsinfra-
structuur is voorzien op 
de gewenste 
ontwikkeling. 

Een significant effect treedt op 
wanneer de capaciteit van 
rioleringen/RWZI overschreden 
wordt.  

 

Voor elk van de potentiële effecten zal een beoordeling gemaakt worden van de ernst van het effect 

(significantie). De significantie (effectscore) is afhankelijk van verschillende aspecten zoals: 

• Duur van het effect (tijdelijk of permanent); 

• Oppervlakte van het gebied waarin het effect zich voordoet; 

• Het wettelijk kader voor zover van toepassing; 

• Het feit of het effect al dan niet een hypotheek legt op het bodemgebruik. 

Er worden hierbij zoals gebruikelijk scores toegekend van -3 tot +3. De koppeling van de effectscores 

aan milderende maatregelen is conform het algemeen kader zoals aangegeven in §3.1.4. 

 

4.7 DISCIPLINE BIODIVERSITEIT 

4.7.1 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het studiegebied voor de discipline biodiversiteit valt samen met het algemeen studiegebied: het 

projectgebied en een zone van ca. 200 m rond het projectgebied. Een verruiming van het studiegebied 

is mogelijk in functie van mogelijke ecologische relaties met of barrières t.o.v. andere natuurgebieden 

(meerdere kilometers), rustverstoring (enkele honderden meters), wijzigingen in oppervlaktewater-

kwaliteit en –kwantiteit, enz. 

4.7.2 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

De algemene principes zoals de zorgplicht (overeenkomstig artikel 14 van het natuurbehoudsdecreet) 

zijn van belang, evenals de principes m.b.t. de bescherming van habitats en kleine 

landschapselementen (o.a. bescherming van historisch permanent grasland en van moerassen). 

Verder moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van speciale beschermingszones (SBZ: 

habitat- of vogelrichtlijngebieden i.k.v. Europees Natura 2000-netwerk), VEN-gebieden (Vlaams 

Ecologisch Netwerk) en/of natuur- of bosreservaten. 

Tevens is het Bosdecreet van toepassing op alle bosfragmenten die beïnvloed worden door het project 

hetgeen aanleiding geeft tot fysieke of financiële boscompensatie (bosbehoudsbijdrage).  

4.7.3 AANPAK EN AANZET BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND 

Volgende Natura 2000- en VEN-gebieden bevinden zich in de (directe) omgeving van het project-

gebied: 
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• Meest nabije habitatrichtlijngebied: BE2100045 “Historische Fortengordels van Antwerpen als 

vleermuishabitat”, bestaande uit meerdere sites, waarvan de twee dichtste (Fort 7) op ca. 950 

m ten noorden; 

• Meest nabije vogelrichtlijngebied: BE2301235 “Durme en middenloop van de Schelde op ca. 

3,5 km ten westen; 

• Meest nabije VEN-gebied: “Het Kleidaal” grenzend aan het projectgebied in het westen. 

Fort 7 is tevens aangeduid als erkend natuurreservaat. Ook Groen Neerland, op ca. 1 km ten 

noordoosten van het projectgebied is een erkend natuurreservaat. 

De aanwezigheid van biologisch waardevolle elementen t.h.v. het projectgebied kan afgeleid worden 

van de biologische waarderingskaart (BWK). Zoals blijkt uit onderstaande kaart ligt het projectgebied 

in een zone met een eerder beperkte biologische waarde. 

 

 

Figuur 4-12: Beschermde gebieden en erkende natuurreservaten 
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Figuur 4-13: Biologische waarderingskaart 

 

4.7.4 AANPAK EFFECTBEOORDELING GEPLANDE TOESTAND 

Tabel 4-16: Beoordelingscriteria en significantiekader discipline biodiversiteit 

Effecten Criterium Methodiek Significantiekader 

Ecotoopwijziging  

Verlies vegetatie door 
inname / creatie 
vegetatie 

Verlies leefgebied voor 
fauna 

Uitdrukking van verlies in 
oppervlakte minder 
waardevolle en waardevolle 
elementen (BWK) + indirect 
verlies aan leefbaarheid van 
fauna (vogels, zoogdieren, 
amfibieën, insecten) 

Relatief belang (in waarde en 
oppervlakte) van te 
verdwijnen biotoop in 
omgeving 

Verstoring biotopen via 
wijziging watersystemen 

Effect van wijziging 
oppervlakte 
waterkwaliteit op fauna 
en flora 

Kwalitatieve beschrijving aan 
de hand van conclusies 
discipline oppervlaktewater en 
grondwater 

Relatief belang van 
waterlopen en gebieden die 
een mogelijke impact kunnen 
ondervinden 

Verstoring avifauna 

 

Rustverstoring van de 
avifauna in de omgeving 

Oppervlakte van beïnvloed 
waardevol gebied en eventueel 
getroffen soorten o.b.v. 
geluidsverhoging (berekend in 
discipline geluid) 

Omvang van het verstoorde 
gebied en belang van de 
getroffen soorten 

Lichtverstoring 

Kwetsbare soorten die 
beïnvloed kunnen 
worden door 
lichtverstoring 

Kwalitatieve bespreking op 
basis van de mogelijks 
voorkomende soorten 

Effecten kunnen significant 
zijn wanneer licht-verstoring 
invloed heft op het 
voorkomen van soorten 
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Effecten Criterium Methodiek Significantiekader 

Bodemverstoring 

Oppervlakte niet-
verstoorde bodem in 
het studiegebied die zal 
verstoord worden, 
relevant voor bepaalde 
flora 

GIS-analyse en BWK-types 

Effecten kunnen significant 
zijn wanneer bodemverstoring 
leidt tot aantasting van de 
vegetatie 

Vernatting/verdroging 

Oppervlakte gevoelig 
voor vernatting/ 
verdroging die 
beïnvloed wordt 

Empirische formules + GIS-
analyse + kaarten 

Bespreking o.b.v. indicaties op 
ecosysteemkwetsbaarheids-
kaarten en expert judgement 

Effecten kunnen significant 
zijn wanneer vernatting/ 
verdroging leidt tot aantasting 
van de vegetatie en/of de 
populatie van bepaalde 
diersoorten beïnvloed 

Eutrofiëring 

Oppervlakte gevoelig 
voor eutrofiëring + te 
verwachten toename 
stikstofdepositie 

Bespreking o.b.v. de indicaties 
op de ecosysteemkwetsbaar-
heidskaarten + berekening 
stikstofdepositie (< discipline 
lucht) 

Effecten kunnen significant 
zijn wanneer eutrofiëring 
kwetsbare flora en fauna 
beïnvloedt 

Versnippering/ 

barrièrewerking 

Aanduiding zones die 
gevoelig zijn voor 
versnippering en 
barrière-effecten  

Bespreking o.b.v. indicaties op 
ecosysteemkwetsbaarheids-
kaarten en expert judgement. 

Kwalitatieve bespreking op 
basis van verlies aan 
bosvegetatie. 

Effecten kunnen significant 
zijn wanneer de versnippering 
/ ontsnippering de 
verspreiding van soorten 
beïnvloed 

 

Gezien de relatief beperkte afstand tot SBZ (Fort 7), zal nagegaan worden of een zgn. “passende 

beoordeling” moet opgemaakt worden. Het projectgebied grenst aan/overlapt met VEN-gebied (vallei 

Grote Struisbeek), waardoor een zgn. “verscherpte natuurtoets” zal worden opgemaakt. 

De koppeling van de effectscores aan milderende maatregelen is conform het algemeen kader zoals 

aangegeven in §0. 

 

4.8 DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

4.8.1 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het studiegebied omvat het projectgebied en daarnaast alle gebieden waar t.g.v. het project 

landschappelijke structuren, -elementen en -componenten significant gewijzigd worden en waar er 

directe of indirecte (visuele) impact is op de perceptieve kenmerken en de landschappelijke, 

bouwkundige en/of archeologische erfgoedwaarde. De visuele invloedssfeer is bepalend voor de 

omvang van het studiegebied. Aangezien het projectgebied in grote mate bebouwd is, kan het 

studiegebied in principe beperkt worden tot het projectgebied en de eerstelijnsbebouwing errond, 

behalve t.h.v. de Grote Struisbeek.  

4.8.2 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

Sinds 1 januari 2015 is het nieuw Onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. Sindsdien geldt één 

overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en 

archeologie. Het nieuw Onroerenderfgoeddecreet verving drie voorgaande decreten (het 
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monumenten-decreet van 1976, het archeologiedecreet van 1993 en het landschapsdecreet van 1996) 

en de wet uit 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. Sinds april 2016 is ook het 

archeologisch luik van het Onroerenderfgoeddecreet van toepassing. 

4.8.3 AANPAK EN AANZET BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND 

4.8.3.1 Cultuurhistorische evolutie 

De cultuurhistorische evolutie van het projectgebied zal worden beschreven op basis van historisch 

kaartmateriaal.  

4.8.3.2 Landschapsstructuur  

Bij de beschrijving van de landschappelijke structuur wordt vertrokken van de Landschapsatlas. Hierin 

worden de zgn. traditionele landschappen afgebakend. Het projectgebied is nagenoeg volledig gelegen 

binnen het traditioneel landschap ‘Land van Kontich-Ranst’. Het noordelijk deel is gelegen buiten een 

traditioneel landschap, en valt onder de categorie ‘stedelijke agglomeratie of (lucht)havengebied’. 

In de Landschapsatlas worden eveneens zgn. Ankerplaatsen, Relictzones, Lijnrelicten en Puntrelicten 

aangeduid. Deze zijn resp. vlak-, lijn- en puntvormige dragers van de landschapsstructuur. De meest 

relevante zijn het lijnrelict ‘Grote Struisbeek’ en de relictzone ‘Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en 

randgemeenten’, die beiden door het projectgebied doorsneden worden. In de directe omgeving van 

het projectgebied zijn nog de puntrelicten ‘Hof ter Beke’ en ‘Kasteel De Buerstede’ gelegen. 

De landschappelijke structuur bestaat vandaag uit drie grote structuren: 

• De as A12/N177 als stedelijke as met daaraan verbonden de grootstedelijke en bovenlokale 

economische activiteiten en commerciële voorzieningen. 

• Langsheen N148 en A12/N177 breidt het grootstedelijke weefsel van Antwerpen verder uit en 

versmelt het met de (dorps)kernen Hemiksem, Schelle, Niel, Aartselaar en Boom. 

• De openruimtegebieden rondom de woonkernen en ten oosten en ten westen van de as A12. 

De structuur van de A12 met parallelwegen en de stijgende nood aan steeds meer ruimte-inname om  

de verschillende verkeersstromen te kunnen bolwerken, maken van deze as een 65m brede barrière 

die voor elke gebruiker (voetgangers, fietser, automobilist) in de langs of dwarsrichting 

onoverzichtelijk en complex geworden is. 

4.8.3.3 Onroerend erfgoed en archeologie 

In het noorden grenst het projectgebied aan het beschermd dorpsgezicht ‘Hof ter Beke met omgeving’. 

Het Hof ter Beke zelf is bovendien beschermd als monument. In het westen grenst het projectgebied 

aan het beschermd monument ‘Kasteel de Buerstede met inrijpoort en duiventoren’. Verderop ten 

oosten en ten westen nog een beschermd cultuurhistorisch landschap en beschermde dorpsgezichten 

(met beschermde monumenten) gelegen. Gezien de tussenliggende infrastructuur en bebouwing 

worden deze echter niet relevant geacht. 

Het Hof ter Beke en Kasteel Buerstede zijn tevens vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Daarnaast 

werden ook volgende elementen vastgesteld als bouwkundig erfgoed: 

• Nijverheidsgebouwen grenzend in het noorden van het projectgebied 



14265-DOC-A-V-009-B – VERVOLGSTUDIE VOOR HET OMBOUWEN VAN DE A12 TOT EEN PRIMAIRE WEG T.H.V. 

TRACÉ WILRIJK-BOOM: AANMELDING & VERZOEK TOT SCOPINGSADVIES 

MAATSCHAP TEAM A12 – SLACHTHUISSTRAAT 71 – 9100 SINT-NIKLAAS – BELGIUM 83 

• Boerenhuis grenzend in het westen van het projectgebied 

 

 

Figuur 4-14: Beschermde erfgoedwaarden en vastgesteld bouwkundig erfgoed (Bron: Geoportaal Onroerend 
Erfgoed) 

 

Ter hoogte van het projectgebied en in de (ruime) omgeving zijn volgens de CAI (Centrale Archeolo-

gische Inventaris) archeologische vindplaatsen gekend. Er is een zone aangeduid als een zone waar 

geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. 
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Figuur 4-15: Archeologie (CAI) 

 

4.8.4 AANPAK EFFECTBEOORDELING GEPLANDE TOESTAND 

Tabel 4-17: Beoordelingscriteria en significantiekader discipline landschap en erfgoed 

Effecten Criterium Methodiek Significantiekader 

Impact op 
landschappelijke 
structuur en 
perceptieve 
kenmerken 

Wijziging in landschap-
pelijke structuur 
(barrièrevorming,…) en 
perceptieve 
kenmerken 

Kwalitatieve beschrijving 

Oppervlakte van de gebieden 
waar de landschapsstructuur en 
perceptieve kenmerken 
significant wijzigen 

Impact op 
erfgoedwaarde 

Verdwijning of 
aantasting 
cultuurhistorisch 
waardevolle relicten / 
bouwkundig erfgoed 

Kwalitatieve beschrijving en 
lokalisering op kaart van de 
cultuurhistorisch waardevolle 
relicten die door het project 
kunnen aangetast worden of 
verdwijnen 

Waarde van het te 
verdwijnen/aan te tasten erfgoed 
+ mate van aantasting 

Impact op 
archeologie 

 

Mogelijke aantasting 
archeologisch 
patrimonium door 
graafwerken 

Inschatting archeologische 
potentie gebied o.b.v. CAI, 
historisch kaartmateriaal en 
bodemkenmerken 

Preventieve maatregelen: 
archeologisch vooronderzoek 

 

De koppeling van de effectscores aan milderende maatregelen is conform het algemeen kader zoals 

aangegeven in §0. 
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4.9 DISCIPLINE MENS – RUIMTELIJKE ASPECTEN 

4.9.1 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

Bij de afbakening van het studiegebied zijn voor de discipline Mens-ruimtelijke aspecten twee 

schaalniveaus te onderscheiden: 

• Microschaal: de zone die bij uitvoering van het project daadwerkelijk wordt ingenomen = het 

projectgebied zelf; 

• Mesoschaal: de zone binnen de directe invloedssfeer van het projectgebied inzake visuele 

impact en lichthinder,… >> gelet op de sterk bebouwd karakter van de omgeving van het 

projectgebied, beperkt dit studiegebied zich in hoofdzaak tot de eerstelijnsbebouwing van de 

A12/N177, behalve t.h.v. de Grote Struisbeek. 

4.9.2 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

T.a.v. de discipline mens-ruimtelijke aspecten zijn op juridisch vlak relevant: 

• De afbakening relevant van de HAG (herbevestigde agrarische gebieden) >> Er bevindt zich 

geen HAG in de directe omgeving van het projectgebied. 

• De bestemming volgens gewestplan, RUP of BPA, dit om te bepalen of de ruimtegebruiks-

functies al dan niet zonevreemd zijn. 

4.9.3 AANPAK EN AANZET BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND 

4.9.3.1 Macroniveau 

Op macroniveau situeert het projectgebied zich ter hoogte van de zuidelijke rand van de stad 

Antwerpen hierdoor wordt het gebied gekenmerkt door suburbane ontwikkelingen. Structuur-

bepalend zijn hier de stad Antwerpen, de ontwikkelingen rond de kleinere kernen Hemiksem, Schelle, 

Niel en Boom. De gemeente Aartselaar wordt enerzijds ingesloten door de commerciële activiteiten 

langs de as van de A12/N177. Anderzijds wordt de gemeente ook doorsneden door deze as.  

Het studiegebied wordt gekenmerkt door twee grote open ruimtes die deel uitmaken van een 

bovenlokale openruimtestructuur. De twee openruimtevingers dringen het stedelijke gebied van 

Antwerpen binnen. In noord-zuidrichting verbinden ze de fortengordel rond Antwerpen met de 

Rupelvallei. Bosgebieden zijn maar in beperkte mate aanwezig in dit gebied. Alleen rond de 

kasteeldomeinen treft men nog beboste kavels aan. De kasteeldomeinen zijn sinds hun bestaan 

herkenbare ‘landmarks’ in de gemeente zowel op natuurlijk als op toeristisch vlak. De 

openruimtegebieden bevatten ook enkele beekvalleien zoals de Wullebeek en de Hollebeek. De 

belangrijkste beekvallei is echter de vallei van Grote Struisbeek. Deze vallei vormt als het ware de enige 

ecologische verbinding tussen de westelijke en de oostelijke openruimtestructuren. 

4.9.3.2 Mesoniveau 

Ondanks de suburbane context heeft Aartselaar op mesoniveau nog een vrij compacte en 

aaneengesloten dorpskern waar de belangrijkste voorzieningen zoals het sport- centrum, het cultureel 

centrum en enkele scholen, zich dan ook bevinden. De dorpskern van Aartselaar heeft zich langsheen 
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oude dorpsstraten uitgebreid tot een sterke woonkern waarbij tijdens de suburbanisatiegolf gehele 

gebieden werden ontwikkeld, dwars of gekoppeld aan deze oude landwegen. Zo ontwikkelde o.a. ook 

de buurt Buerstede zich rondom de Buerstedelei, geprangd tussen de Cleydaellaan en de Helststraat, 

bovendien ook volledig afgesneden van het centrum door de A12/N177. Er situeert zich langs en ten 

noorden van de Atomiumlaan een geconcentreerde woonentiteit met aparte voorzieningen. 

De vallei van de Grote Struisbeek kruist het projectgebied van A12/N177 zo’n 500m ten noorden van 

de kruising Cleydaellaan/Kontischsesteenweg. Dit is de enige zone langsheen de A12/N177 tussen 

Antwerpen en Boom waar de kruising van groenstructuren die het hinterland verbinden enigszins 

waarneembaar is. Ten westen van A12 is de vallei onderdeel van het beschermd VEN-netwerk, dat 

bovendien ook in verbinding staat met het natuurverwevingsgebied en recreatiegebied Cleydael. In 

het GRUP werd dan ook benadrukt dat dit waardevolle karakter versterkt dient te worden. De volledige 

vallei van de Grote Struisbeek is ook overstromingsgevoelig zoals weergegeven op de watertoets. De 

vallei verbindt de westelijke groenstructuren Groenenhoek en Cleydael met de oostelijke 

groenstructuren van het Groeningenhof. Echter schiet er ter hoogte van het projectgebied nog amper 

iets van over. De resterende open ruimte dankt zijn bestaan aan de reservatiestrook voor de grote ring 

rond Antwerpen. Ter hoogte van de kruising met Terbekehofdreef/Atomiumlaan bevindt zich nog een 

geïsoleerde groene structuur te midden van tal van bedrijventerreinen. Hof Ter Beke is een oud 

kasteeldomein dat nu ingezet wordt voor feesten, events en congressen. Het domein is beschermd als 

stads- en dorpsgezicht en bevat een grote biologische waarde. 

4.9.3.3 Microniveau 

Op microniveau zien we dat deze woonstructuur aan de A12/N177 ook doorweven is met verschillende 

horeca en retailpanden. Enerzijds betreft dit kleinschalige retail, anderzijds zitten er midden in het 

weefsel ook grotere panden zoals JBC, Torfs, Eggo Keukens, … De belangrijkste residentiële clusters 

bevinden zich aan de oostzijde. Tussen Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Hoevelei/Buerstedelei 

bestaat de cluster uit rijhuizen van 4 bouwlagen. In het volgende segment t.e.m. Helststraat/Guido 

Gezellestraat bevat de wooncluster voornamelijk rijhuizen van 2 à 3 bouwlagen waarbij de rooi- en  de 

bouwlijn samenvallen. Een derde wooncluster situeert zicht tussen de Guido Gezellelaan en het WZC 

Zonnewende. Hier werden naar aanleiding van het RUP Beukenhoflaan nieuwe woonunits voorzien in 

de vorm van vijf appartementsgebouwen met 4-5 bouwlagen. 

4.9.4 AANPAK EFFECTBEOORDELING GEPLANDE TOESTAND 

Tabel 4-18: Beoordelingscriteria en significantiekader discipline mens-ruimtelijke aspecten 

Effectgroep Criterium Methodiek Basis beoordeling significantie 

Impact op de 
ruimtelijke 
structuur en 
wisselwerking met 
de ruimtelijke 
context 

Creatie/wegnemen van 
barrières of corridors 

Functionele inpassing in de 
omgeving 

Functionele meerwaarde 
voor de omgeving 

Kwalitatieve beoordeling op 
basis van het kenmerken 
van de omgeving 

Mate van impact op de ruimtelijke 
structuur 

Mate waarin barrières/corridors 
worden gecreëerd/weggenomen 

Impact op de 
gebruikskwaliteit 

Kwantitatieve en 
kwalitatieve impact op 
gebruiksfuncties (wonen, 
landbouw, bedrijvigheid, 
recreatie,…) 

Kwalitatieve beoordeling, 
deels op basis van ruimte-
balans  

Kwantiteit en kwaliteit van de 
wijzigingen per gebruiksfunctie 
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Effectgroep Criterium Methodiek Basis beoordeling significantie 

Impact op 
ruimtebeleving  

Visuele impact van het 
project 

Lichthinder 

Kwalitatieve beoordeling op 
basis van huidige toestand 

Mate waarin visuele impact van 
projectgebied op haar omgeving 
gewijzigd is  

 

De koppeling van de effectscores aan milderende maatregelen is conform het algemeen kader zoals 

aangegeven in §0. 
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BIJLAGE 1: LIJST VAN ORGANISATIES WAARMEE GESPROKEN 

IS TIJDENS DE LUISTERDAGEN 

overheid 

− Departement 0mgeving 

Gemeentebesturen 

− Aartselaar 

− Boom 

− Hemiksem 

− Rumst 

− Schelle 

− Wilrijk (district) 

Wijkverenigingen 

− Wijkraad Bruynenbaert 

− Wijkraad Buerstede  

− Wijkraad Koekoek 

− Wijkraad Lindenbos 

− Wijkcomité Neerland 

− Wijkraad Ten Dorpe Aartselaar 

Economische actoren 

− HIWA 

− IKEA 

− Middenstandsvereniging ATA 

− Transport en Logistiek Vlaanderen 

− Unizo  

− Vereniging voor Industriële Bedrijven Hemiksem (VIBH) 

− VOKA Antwerpen-Waasland 

Hulp- en zorginstanties 

− Ziekenhuis 

o AZ Rivierenland 

o Ambulancedienst Centrum 

− Brandweer 

o Brandweerzone Antwerpen 

o Brandweerzone Rivierenland 

− Politie 

o Federale Wegpolitie Antwerpen 

o Lokale politiezone HEKLA 

o Lokale politiezone Rupel 
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− WZC  

o Zonnewende 

o Zonnetij 

Actiegroepen 

− Burgerinitiatief A12 

− Verkeersplatform Rupelstreek 

Adviesraden 

− Gecoro Aartselaar 

− MINA-raad Aartselaar 

− Ondernemingsraad Aartselaar 

− Verenigde Adviesraden Vrije Tijd Aartselaar (senioren, cultuur, …) 

Scholen 

− Scholen Aartselaar 

o GBS Cade 

o GO! Basisschool De Blokkendoos 

o Gesub Vrije Kleuterschool (Carillolei 16) 

o International School of Belgium 

− Scholengemeenschappen ruime regio 

o GO! Scholengroep Antwerpen 

o GO! Scholengroep Rivierenland 

o KOBA ZuidkANT 

o Scholengemeenschap Oscar Romero  

o Scholengemeenschap voor katholiek secundair onderwijs Boom-Bornem-Puurs 

o Scholengemeenschap Zuid van AGSO 

o sOm 

o Steinerscholen Basisonderwijs 

Belangenorganisaties 

− Fietsersbond (verschillende afdelingen) 

− Burgerplatform ZORRO 

Recreatie 

De Schorre    
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BIJLAGE 2: LIJST VAN LEDEN KLANKBORDGROEP 
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