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DEEL 1

RAPPORT
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1

Inleiding
1.1

Aanleiding tot het RUP en plan-MER

Op de terreinen van Nieuw Zuid is in 2014 de ontwikkeling gestart van een nieuwe woonwijk.
Daardoor moeten de festivals Laundry Day en Summerfestival op zoek naar een nieuwe locatie. Op
19 juli 2013 besliste het College principieel dat Middenvijver in aanmerking kon komen voor een
beperkt aantal muziekfestiviteiten. Voor de organisatie van de evenementen op lange termijn zijn er
onder andere kleinschalige permanente constructies nodig, die tegemoet komen aan organisatorische eisen en veiligheidseisen op lange termijn. Een stedenbouwkundige vergunning voor deze
kleinschalige permanente constructies kan echter niet afgeleverd worden op basis van de huidige
bestemming (woonuitbreidingsgebied). Derhalve dient een ruimtelijk uitvoeringsplan te worden
opgemaakt om de bestemming in gewenste zin te wijzigen.
Het stadsbestuur wil op Linkeroever bovendien een camping realiseren. De stad Antwerpen heeft
immers nood aan een volwaardige stadscamping om het toeristisch logiesaanbod te vervolledigen.
Voor deze stadscamping is een oppervlakte van 4,50 à 5,00 hectare nodig. Er werden in het verleden
al voorstellen uitgewerkt rond een camping op Middenvijver. Om een stadscamping te realiseren zijn
ook kleinschalige permanente constructies nodig, die evenmin kunnen vergund worden op basis van
de huidige bestemming woonuitbreidingsgebied. Bijgevolg is een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig om
dit toe te laten.
De stad Antwerpen heeft daarom beslist over te gaan tot het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Middenvijver”. Het plangebied van het RUP Middenvijver bevindt zich op Linkeroever en omvat woonuitbreidingsgebied „Middenvijver‟ en het oostwaarts daarop aansluitend
recreatiegebied en parkgebied, zoals afgebakend op het gewestplan.
Het stadsbestuur schreef in 2013 een wedstrijd uit voor de opmaak van een Masterplan. De ambitie
van de stad is om deze open ruimte als bovenlokaal toegankelijk landschap te bewaren en het
huidige meervoudig gebruik te combineren met de aanleg van een festivalweide en camping. Deze
inrichtingsvisie van het masterplan wil men juridisch verankeren in het RUP Middenvijver. Met de
opmaak van het RUP Middenvijver wenst de stad Antwerpen het woonuitbreidingsgebied te
herbestemmen tot park- en recreatiegebied. Op die manier wordt het behoud van dit open en
toegankelijk gebied gegarandeerd.
Het RUP “Middenvijver” is onderworpen aan de plan-MER-wetgeving. De stad Antwerpen opteert
ervoor om een volledige plan-MER-procedure te doorlopen (zie hieronder).

1.2

Toetsing aan de MER-plicht

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007 moet de initiatiefnemer van een plan
met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze
milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten aan de regelgeving voldoen. Er geldt evenwel enkel een
plan-MER-plicht voor deze plannen en programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.
Om al dan niet te kunnen besluiten tot een plan-MER-plicht moeten geval per geval de volgende drie
stappen doorlopen worden:
•

Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het
Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) ?
>> RUP’s vallen onder deze definitie;

•

Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM?
>> dit is het geval indien:
•

Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning (stedenbouwkundige,
milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project;
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•

Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale beschermingszones waardoor
een passende beoordeling vereist is.

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen het kader voor de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning, die pas kan worden verleend als het voorgenomen project zich in de
bestemming bevindt die overeenstemt met de bestemming vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het RUP vormt dus het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend
wordt. Het RUP “Middenvijver” valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van het DABM.
•

Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht?
>> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:
•

Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande “screening” vereist):
o

Plannen die het kader vormen voor projecten die vallen onder het toepassingsgebied bijlage I en II van het project-MER-besluit uit 2004 én niet het gebruik
regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden
én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie,
vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening (een RUP voldoet per definitie aan deze laatste voorwaarde);

o

Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is én niet het gebruik
regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden;

•

Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval moet
geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> “screeningplicht”

•

Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet relevant).

De geplande inrichtingswerken en de permanente/reguliere functies park en dagrecreatie vallen niet
onder bijlage I of II van het project-MER-besluit, evenmin als de festivalactiviteiten, aangezien dit
kortstondige, niet-reguliere activiteiten betreft.
De permanente camping zal een bruto-oppervlakte van ca. 6 ha hebben en valt aldus onder categorie 12 a) van Bijlage II: “Vakantiedorpen, hotelcomplexen buiten stedelijke zones, permanente
campeer- en caravanterreinen, themaparken, skihellingen, skiliften en kabelspoorwegen, met bijhorende voorzieningen met een terreinoppervlakte van 5 ha of meer of een verkeersgenererende
werking van pieken van 1000 of meer personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur.
Daarnaast is het RUP “Middenvijver” eveneens “van rechtswege” plan-MER-plichtig op grond van het
feit dat de festivalactiviteiten mogelijk betekenisvolle effecten hebben op speciale beschermingszones – in casu op vogelrichtlijngebied “De Kuifeend en de Blokkersdijk” –, waardoor een passende
beoordeling vereist is.
Artikel 4.2.3, §3 van het DABM laat in bepaalde gevallen toe dat voor een plan dat “van rechtswege”
plan-MER-plichtig is / waarvoor een passende beoordeling vereist is, toch een MER-screening kan
volstaan i.p.v. een volwaardig plan-MER. Dit is het geval indien enerzijds het plan het gebruik regelt
van een "klein gebied op lokaal niveau" of een "kleine wijziging" inhoudt, en anderzijds kan aangetoond worden dat het plan geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Er bestaan geen
eensluidende grenswaarden voor een “klein gebied” of een “kleine wijziging”, maar niettemin kan
gesteld worden dat aan geen van de drie gestelde voorwaarden met zekerheid voldaan wordt in dit
1
dossier. Derhalve wordt de opmaak van een volwaardig plan-MER noodzakelijk geacht .

1

Bron: DLA Piper, “Middenvijver – Advies plan-MER-plicht”, december 2014
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1.3

Doelstelling van de kennisgeving, verdere stappen in het m.e.r.proces en situering in de vergunningsprocedure

Een MER is een informatief instrument en geen beslissingsinstrument. De beslissing die genomen
wordt door de bevoegde overheid betreffende het al dan niet toelaten of vaststellen van een plan
onderworpen aan de plan-MER plicht, houdt ook rekening met andere sectoren (sociale,
economische en technische belangen) en met openbare inspraak.
Het voorliggende document behandelt het kennisgevingsdossier van het plan-MER voor het RUP
Middenvijver. Dit kennisgevingsdossier vormt de eerste procedurele stap in de opmaak van het
milieueffectrapport. De doelstellingen van deze kennisgeving zijn de volgende:
-

Verschaffen van voldoende informatie omtrent het plan en de te bestuderen effecten zodat
de burger en de administraties (tijdens de terinzagelegging) kunnen nagaan wat er zal
bestudeerd worden en of de geplande MER-studie de te verwachten effecten voldoende zal
bestuderen.

-

Voldoende duidelijk aangeven wat de intenties van de MER-studie zijn (welke effecten
zullen bestudeerd worden en op welke manier?), zodat de kennisgeving bij de beoordeling
kan gebruikt worden als controlemiddel (zijn alle effecten wel degelijk bestudeerd en
beschreven zoals aangegeven in het kennisgevingsdossier en dit volgens de voorgestelde
methodologie?).

-

Het doel van de terinzagelegging van het kennisgevingsdossier is ten eerste om de betrokken inwoners van de stad op de hoogte te stellen van het voorgenomen plan en haar
mogelijke gevolgen op de omgeving. Ten tweede is het de bedoeling om concrete, zinvolle
reacties uit te lokken waarmee de dienst Mer rekening kan houden bij de opmaak van
richtlijnen.

Dit kennisgevingsdossier wordt 30 dagen analoog ter inzage gelegd in de stad Antwerpen en in de
aangrenzende gemeente Zwijndrecht. Het dossier is ook gedurende 30 dagen beschikbaar op de
website van de dienst Mer (http:///www.lne.be/themas/milieueffectrapportage) en van de stad
Antwerpen (http://www.antwerpen.be). Opmerkingen en aanvullingen kunnen schriftelijk (per brief
of elektronisch en gespecificeerd in de publicatie op de webstek van de dienst Mer) ingediend
worden bij de stad Antwerpen of bij de dienst Mer. Er kan hierbij gebruik worden gemaakt van een
formulier dat downloadbaar is vanaf www.lne.be/themas/milieueffectrapportage. De opmerkingen
moeten ingediend worden binnen de 30 dagen na publicatie.

1.4
1.4.1

Situering in de procedures

Plan-mer-procedure
M.b.t. de te volgen procedure voor de opmaak van een MER is het decreet van 18/12/2002 (BS
2
13/02/2003) , gewijzigd door decreet van 27 april 2007 van toepassing. In navolging van de
volledigverklaring van dit dossier zullen volgende stappen doorlopen worden in het m.e.r.-proces:
-

Terinzagelegging gedurende 30 dagen in de stad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht;

-

Bundeling (door de dienst Mer) van eventuele vragen en opmerkingen geformuleerd tijdens
het ter inzage leggen;

-

Bespreking in een overlegvergadering van het kennisgevingsdossier en van eventueel geformuleerde inspraakreacties en adviezen met de bevoegde administraties, de erkende MERdeskundigen en de initiatiefnemer;

2

Decreet van 18/12/2002 (BS 13/02/2003) tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage.
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-

Opstellen van richtlijnen door de dienst Mer. Deze hebben betrekking op de inhoudsafbakening van het MER. De ontvangen inspraakreacties en adviezen worden hierin meegenomen. De dienst Mer maakt binnen de 20 dagen na het beëindigen van de terinzagelegging (termijn van orde) een verslag op dat de richtlijnen voor het MER bevat;

-

Deze richtlijnen zijn een openbaar document en elke burger kan ze bij de stad opvragen.
Deze richtlijnen zijn eveneens beschikbaar op de website www.lne.be/themas/
milieueffectrapportage;

-

Opmaken van het ontwerp-MER door de deskundigen, rekening houdend met de opmerkingen geformuleerd tijdens de terinzageligging en de richtlijnenvergadering en rekening
houdend met de richtlijnen van de dienst Mer;

-

Bespreking van het ontwerprapport met de betrokken administraties;

-

Opmaken van het definitief MER door de deskundigen, rekening houdend met de richtlijnen
en de opmerkingen op het ontwerprapport geformuleerd tijdens de overlegvergadering;

-

Goedkeuringsonderzoek door de dienst Mer. De dienst Mer beslist binnen een termijn van
vijftig dagen (termijn van orde) na ontvangst van het plan-MER over de goed- of afkeuring
ervan. Het definitief plan-MER maakt deel uit van het RUP en volgt verdere dezelfde
procedure als het RUP.

1.4.2 RUP-procedure
Het plan-MER dient goedgekeurd te zijn opdat het samen met het ontwerp-RUP in openbaar
onderzoek kan gaan. Het MER is niet alleen een hulp bij de besluitvorming maar moet ook "doorwerken in de besluitvorming" nl. "bij de beslissing van de overheid over het voorgenomen plan en de
onderdelen en bij de uitwerking ervan wordt rekening gehouden met de goedgekeurde rapporten én
met de opmerkingen en commentaren die werden uitgebracht". Het goedgekeurd plan-MER, het
goedkeuringsverslag en de richtlijnen dienen rekening houdende met het plan-m.e.r.-decreet samen
in openbaar onderzoek te gaan met het ontwerp van plan. I.f.v. de doorwerking in de besluitvorming
zal het MER in de mate van het mogelijke bij de milderende maatregelen aangeven wanneer en hoe
deze zullen/kunnen doorwerken (bv. rechtstreekse doorwerking in het RUP, doorwerking op het
niveau van de vergunningsaanvraag, doorwerking in andere instrumenten,…).
Het ontwerp-RUP incl. plan-MER, dat naar de plenaire vergadering gaat, dient rekening gehouden te
hebben met de officiële richtlijnen die zijn geformuleerd in de plan-m.e.r.-procedure. Het resultaat
van de plenaire vergadering zal al dan niet een bevestiging inhouden van het voorstel van ontwerpRUP eventueel met de nodige bijstelling.
De opmaak van een gemeentelijk RUP verloopt in verschillende fasen. Hierna wordt tevens de
samenhang met het plan-MER meegegeven:
-

Er wordt een voorontwerp gemaakt van het RUP. Dit voorontwerp wordt beoordeeld door
de Planologisch ambtenaar (Vlaams gewest), de Deputatie (provincie) en verschillende
adviserende instellingen en administraties. Tijdens een plenaire vergadering worden de
opmerkingen over het voorontwerp bekendgemaakt.

-

Het ontwerp wordt opgemaakt rekening houdend met de gevraagde aanpassingen van het
voorontwerp o.b.v. de adviezen en de opmerkingen van het verslag van de plenaire
vergadering.

-

Het ontwerp van het gemeentelijk RUP wordt goedgekeurd door het Schepencollege en
voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad waarna het wordt verzonden naar de Deputatie en de Vlaamse Regering. Het college van Burgemeester en Schepenen organiseert over
dit ontwerp een openbaar onderzoek van 60 dagen, waarbij de opmerkingen over het
ontwerp worden overgemaakt aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening
(GECORO). Het plan-MER moet ingevolge de Europese richtlijn (art.6 2001/42) samen met
het plan in openbaar onderzoek. De milieubeoordeling dient herkenbaar te zijn opgenomen
in de toelichtingsnota.
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1.4.3

-

Opmerkingen of bezwaren op het RUP moeten vóór het einde van het openbaar onderzoek
schriftelijk en aangetekend overgemaakt worden aan de Gecoro of tegen ontvangstbewijs
afgeven in het gemeentehuis.

-

Na het advies van de GECORO kunnen beperkte aanpassingen aan het plan gebeuren in
functie van de gemaakte opmerkingen en bezwaren.

-

De gemeenteraad stelt binnen 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast waarna het ter goedkeuring wordt
overgemaakt aan de Deputatie van de provincie.

-

De goedkeuringsbeslissing van de Deputatie wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Het RUP treedt in werking 14 dagen na deze publicatie.

Andere procedures
Na het in werking treden van het RUP dienen mogelijks voor bepaalde deelprojecten of –ontwikkelingen nog ontheffingsdossiers, project-MER’s of project-MER-screenings te worden opgesteld naar
aanleiding van de aanvraag tot (stedenbouwkundige) vergunning. In het kader van de vergunningsaanvraag is wettelijk een openbaar onderzoek voorzien, waarbij de milieubeoordeling een integraal
onderdeel uitmaakt van het vergunningsaanvraagdossier.

1.5

Team van MER-deskundigen

Het plan-MER wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de initiatiefnemer.
De initiatiefnemer moet hiervoor een beroep doen op een MER-coördinator. Deze waakt erover dat
de samenstelling van het team van medewerkers het mogelijk maakt om het plan-MER op te stellen
in overeenstemming met de richtlijnen van de dienst Mer.
Het team van MER deskundigen is als volgt samengesteld:

Tabel 1-1: Team van MER-deskundigen
Deskundige
Paul Arts

Discipline

Erkenningsnummer

Erkend tot

3

Coördinator

Niet van toepassing

Mens – ruimtelijke aspecten

MB/MER/EDA/664-V1

onbepaalde duur

Landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie

MB/MER/EDA/664-B

onbepaalde duur

Koen Slabbaert

Mens – mobiliteit

MB/MER/EDA/805

onbepaalde duur

Inge Van der Mueren

Bodem en Water

MB/MER/EDA-692-B

onbepaalde duur

Kristof Goemaere

Fauna en Flora

MB/MER/EDA-736

30/01/2016

Dirk Dermaux

Lucht

MB/MER/EDA-645-V1

27/09/2015

Chris Busschots

Geluid

MB/MER/EDA-371/V4

onbepaalde duur

4

Namens de stad Antwerpen treden Pieter Beck en Filip Smits op als interne deskundigen.

3

Tot op heden bestaat geen specifieke erkenning voor MER-coördinatoren, en wordt enkel als voorwaarde gesteld dat de
MER-coördinator erkend deskundige is in minstens één van de behandelde disciplines.

4

Een aanvraag tot verlenging van deze erkenning is lopende.
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2

Beschrijving van het plan
2.1

Ruimtelijke situering van het plangebied

Het plangebied ligt op Linkeroever en sluit aan op het bebouwde weefsel van Antwerpen-Linkeroever in het oosten. Het gebied ligt tussen de gewestwegen N49a (Charles De Costerlaan) en N70
(Blancefloerlaan) resp. ten noorden en ten zuiden. Op 500 m ten westen bevindt zich de snelweg
E34. De N49a ligt in het verlengde van de E34 en verbindt deze autoweg en stadsdeel Linkeroever via
de Waaslandtunnel onder de Schelde met de Antwerpse binnenstad. De N70 is de oude verbindingsweg tussen Antwerpen-Linkeroever en Gent. Ten zuiden van deze N70 ligt de E17.
Ten westen van het plangebied ligt het natuurgebied Het Rot of Middenvijver-West. Het gebied
Middenvijver-West is niet gelegen in een speciale beschermingszone (SBZ), maar werd ingericht voor
watervogels in het kader van de Oosterweelverbinding om de negatieve effecten op SBZ tijdens de
toekomstige aanleg van deze verbinding preventief te milderen (Bron: Advies ANB, 05/09/2014).
Ten westen van de E34 en ten noorden van de N49a liggen (van west naar noord) de gebieden
Vlietbos, Blokkersdijk en Sint-Annabos.
•

Vlietbos: berken-wilgenbos (tevens beschermd als landschap)

•

Blokkersdijk : waterplas met hoge biologische waardering (vogelrichtlijngebied (deel van het
Europees Natura 2000-netwerk) en VEN-gebied)

•

Sint-Annabos: in 1950 aangeplant met Canadapopulieren op opgespoten gronden; op
sommige plaatsen (vooral de randen) komen spontaan opgeschoten struiken en bomen
voor en is de biologische waardering aanzienlijk hoger.

Figuur 2-1: Macrosituering plangebied
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Figuur 2-2: Microsituering plangebied

Figuur 2-3: Huidige invulling plangebied
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Het plangebied beslaat een oppervlakte van 39,3 ha en bestaat grotendeels uit ruigte op opgespoten
grond. Het betreft in hoofdzaak een groene en toegankelijke publieke ruimte, maar zonder specifiek
programma. Aan de oostzijde van het gebied bevinden zich enkele korfbalvelden en een “biodroom”.
De biodroom is een stedelijke gemeenschapstuin met een tweehonderdtal zakken waar planten in
gekweekt worden en een aantal serres. Binnen de plangrens is er nagenoeg geen bebouwing aanwezig. Naast de korfbalvelden zijn enkele bijhorende kleinschalige constructies gebouwd en ook in
het buurtpark in de zuidoostelijke hoek van het plangebied staat een klein gebouw. Het gebied
grenst in oostelijke richting aan de bebouwing van Linkeroever (groepswoningbouw in de Paul Housmansstraat, eengezinswoningen in de Willem Gijsselsstraat en voorzieningen langs de Halewijnlaan).

2.2

Motivering van het plan

In september 2014 keurt het college het ontwerp inrichtingsvisie 'Middenvijver' goed als basis voor
verdere verfijning, mits inachtneming van de opmerkingen gemaakt door de commissie openbaar
domein. Het RUP wordt opgesteld op basis van de proces- en richtnota Middenvijver van februari
2015.
De site Middenvijver is volgens het gewestplan grotendeels bestemd als ‘woonuitbreidingsgebied’ en
deels als ‘parkgebied’ en ‘gebied voor dagrecreatie’. De opmaak van een RUP is noodzakelijk om de
vooropgestelde krachtlijnen van het Masterplan Middenvijver (Cluster, 30/1/2015) te realiseren.
Globale visie
In grote lijnen beoogt het Masterplan Middenvijver de aanleg van een toegankelijk park, dat ook een
geschikte inrichting zal vormen als festivalterrein, en een stadscamping. Het parkgebied zal landschappelijk en functioneel de overgang vormen tussen stad en natuur. Het bestaande korfbalveld en
het samentuinproject biodroom blijft behouden.
Het ontwerp maakt het park Middenvijver toegankelijker door middel van verharde paden en
toegangen. Ter hoogte van de Willem Gijsselsstraat komt een brede groene toegang. Voor de aanleg
van een bufferzone tegen het natuurgebied „Het Rot‟ en „Middenvijver-West‟ („Nieuwe Middenvijver‟) is grond nodig dat afgegraven zal worden van het huidige terrein. De openheid van de
Middenvijver wordt zo veel als mogelijk bewaard. Op een aantal plaatsen wordt nieuwe vegetatie
toegevoegd. In de open middenzone worden verschillende graszones ingeplant.
Volgende elementen maken deel uit van het ontwerp van het plangebied:
-

Het inrichten van een stadscamping (bruto oppervlakte ca. 6 ha in de NO hoek van het plangebied; mix van permanente vakantiehuisjes en plaatsen voor caravans en tenten; beperkte
parking; ontsluiting vanaf de Halewijnlaan);

-

Waterpartij als vijver, hondenvijver en irrigatie festivalterrein;

-

Paden in het park die dienst doen als service- en evacuatiewegen (7m brede verharde
karrensporen, geschikt voor vrachtverkeer op rondweg + dwarsverbinding);

-

Rolstoelpiste geïntegreerd in padenstructuur;

-

Oppervlakte festivalgras in het centraal en westelijk deel van het plangebied;

-

Bufferzone tegen verstoring natuurgebied;

-

Halfverharde inkomzones langs de Blancefloerlaan;

-

Zone voor logistiek en opslag langs de Blancefloerlaan;

-

Behoud van een aantal bestaande functies aan de oostzijde van het plangebied, zoals de
korfbalterreinen en het “samentuin”-project Biodroom (al dan niet op de huidige locatie).

Wegenis
In het gebied worden enkele vaste en verharde paden aangelegd met een karrenspoorprofiel. Deze
hebben een dubbele functie: enerzijds moeten deze het gebied toegankelijk maken voor rolstoel-
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gebruikers en voor traag verkeer; anderzijds vormen ze een bedieningsweg omheen het terrein
zodat materiaal voor evenementen gemakkelijk kan worden aan- en afgevoerd.
Landschapsbuffer en vijver
Waar het terrein Middenvijver grenst aan natuurgebied en beschermd landschap (dit is
Middenvijver-west en Het Rot) wordt een 2 meter hoge visuele bufferdijk gelegd. Deze dijk (samen
met een hekwerk dat op deze dijk staat of ernaast) schermt het natuurgebied af van het
toegankelijke parkgebied. De helling langs de kant van het toegankelijke park Middenvijver zal
geleidelijk aflopen. Langs de kant van het natuurgebied wordt een hekwerk voorzien ter afbakening
van het natuurgebied (Het Rot en Middenvijver-west) van het parkgebied Middenvijver.
De nodige grond zal ter plaatse uitgegraven worden zodat centraal in het plangebied twee vijvers
zullen ontstaan. Het diepste punt van deze vijvers zal de polderklei zijn. Dit wil zeggen dat er zal
gegraven worden in de aangevulde opgespoten gronden van recente ouderdom.
Het water in deze nieuwe vijvers zal gebruikt kunnen worden voor de irrigatie van het festivalterrein
met het oog op het herstel van de grasmat.
Mobiliteit
De site zal dagelijks gebruikt worden door wandelaars die eventueel hun hond uitlaten, joggers,...
Naar mobiliteit toe zullen er enkele piekmomenten gekoppeld zijn aan evenementen:
•

de organisatie van maximaal twee grote dancfestivals, nl. Summerfestival en Laundry day;

•

maximaal drie gratis toegankelijke laagdynamische stedelijke evenementen op jaarbasis
(vliegerhappening, schapen drijven,…) met beperkte verkeersgeneratie.

Er kunnen een beperkt aantal muziekevenementen plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden
met het festivalseizoen, de benodigde tijd voor de opbouw van een festival en het herstel van de
grasmat. Buiten de periode waarin deze evenementen plaats vinden, zorgen de activiteiten op de
site niet voor een noemenswaardige verkeersgeneratie.
Toegankelijkheid
De Middenvijver zal jaarlijks tijdelijk publiek afgesloten worden. Zo zijn er bepaalde gebieden die het
hele jaar rond niet publiek toegankelijk zijn zoals de zone voor opslag, het terrein van
korfbalvereniging Sikopi, de Biodroom en de stadscamping. Tijdens de op- en afbouwfase van de
twee festivals zal de westelijke helft van het terrein afgesloten worden. Hier worden dan de podia
opgebouwd en wordt het sanitair voor de camping geplaatst. De festivalcamping zal alleen enkele
dagen voor en na het Summerfestival afgesloten worden.
Regularisering bestaande bebouwing
In de noordoostelijke hoek van het plangebied reiken een aantal woonblokken in de Paul Housmansstraat deels tot in het actueel woonuitbreidingsgebied, waardoor ze gedeeltelijk zonevreemd zijn (zie
figuur 3-2). Het RUP zal deze woonblokken regulariseren als woongebied.
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2.3

Beschrijving van relevante ontwikkelingsscenario’s

Ontwikkelingsscenario’s zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op het studiegebied en cumulatieve
effecten kunnen hebben met het plan, maar los staan van het plan zelf en zich autonoom kunnen
voordoen of op basis van beslist beleid gerealiseerd worden. Ten aanzien van onderhavig plan zijn
volgende ontwikkelingsscenario’s relevant:

2.3.1

•

Masterplan 2020 (met o.a. Oosterweelverbinding, aanpassing van weg- en OV-infrastructuur op Linkeroever,…)

•

Woonproject Regatta (net ten zuiden van het plangebied)

Masterplan 2020
Op 30/03/2010 besliste de Vlaamse Regering om principieel in te stemmen met een aangepast
Masterplan (Masterplan 2020)
Het Masterplan Antwerpen is opgesteld door het Vlaams Gewest met als doelstellingen:
-

Het garanderen van de bereikbaarheid van stad en haven.

-

Het verhogen van de verkeersveiligheid.

-

Het herstellen van de leefbaarheid.

De realisatie van de Oosterweelverbinding zal een grote impact hebben op de verkeersstructuur in
en rond Antwerpen (zie ook GRUP Oosterweelverbinding en GRUP Oosterweelverbinding – wijziging)
en een aanzienlijke opwaardering inhouden op de verkeersleefbaarheid van Linkeroever en op de
open ruimtestructuur, natuurwaarde en het recreatief potentieel.

Figuur 2-4: Ontsluiting site Middenijver zonder en met Masterplan 2020
Zwarte pijlen = huidige ontsluiting site; rood = Oosterweelverbinding; blauw = parallelweg langs E17 en E34;
zwart = nieuwe of aan te passen op- en afritten; rood kruis = te supprimeren verbinding

Ten aanzien van het plangebied gaat het Masterplan 2020 gepaard met een belangrijke wijziging van
de bereikbaarheid van de site Middenvijver voor bovenlokaal verkeer (van/naar het hoofdwegen-
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net). Dit plan voorziet namelijk in het supprimeren van de Charles De Costerlaan (directe verbinding
tussen E34 en Waaslandtunnel) en van de huidige op- en afrit Linkeroever richting Kennedytunnel.
Anderzijds wordt een parallelweg voorzien langs de E17 en de E34 tussen op- en afrittencomplexen
Zwijndrecht (Pastoor Coplaan) en Waaslandhaven-Oost, met een aansluiting op de Blancefloerlaan
en op een nieuwe op- en afrit richting Kennedytunnel. Op bijgevoegde figuur wordt de huidige en
geplande bovenlokale ontsluiting van het plangebied weergegeven. De lokale ontsluiting via de
Blancefloerlaan, de Halewijnlaan en hun zijstraten wordt niet beïnvloed door het Masterplan 2020.

Dit concept zorgt concreet voor volgende wijziging in de bovenlokale ontsluiting van de site Middenvijver (de lokale ontsluiting verloopt via de N70 Blancefloerlaan):
•

Vanaf de E34:

Daarnaast zijn als relevante selecties te vermelden de tramlijn „Linkeroever-Zwijndrecht‟ en ontsluiting „Linkeroever-Noord‟ als strategische projecten in dit masterplan. De tramlijn naar Beveren is
een bijkomend project binnen masterplan 2020. De succesvolle lijn naar Zwijndrecht wordt doorgetrokken tot Beveren. Het sterk verstedelijkt gebied van Melsele en Beveren vormt een dichte
corridor met aantakking vanuit het noorden en het zuiden. Deze corridor wordt best ook bediend
met een sterke tramstructuur complementair aan het spooraanbod op de lijn Sint-Niklaas –
Antwerpen.

2.3.2

Woonproject Regatta
Regatta is een nieuwe wijk van circa 40 ha ten zuiden van de Blancefloerlaan, dus net ten zuiden van
het plangebied. In totaal worden op deze site 450 eengezinswoningen en 1100 appartementen
ontwikkeld. Daarnaast zallen ook de restgebieden binnen de bestaande woonwijk ingevuld worden
met enkele tientallen woningen (project Galgenweel-Oost).

Figuur 2-5 Inrichtingsplan Regattaproject net ten zuiden van het plangebied (bron: BAM nv)
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3

Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
3.1

3.1.1

Beleidskader

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen – Afbakening grootstedelijk gebied
Antwerpen
Volgende selecties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn van toepassing:

3.1.2

•

Grootstedelijk gebied Antwerpen: De bestaande ruimtelijke structuur van Vlaanderen, in
het bijzonder van de stedelijke structuur, en de ruimtelijke principes voor de gewenste
ruimtelijke structuur vormen de basis voor het toekomstig stedelijk beleid. Vanuit deze
beleidsmatige benadering kan het principe van de gedeconcentreerde bundeling worden
waargemaakt en de druk op het buitengebied worden verminderd. In het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen wordt Antwerpen aangeduid als grootstedelijk gebied gelegen in
de Vlaamse Ruit (stedelijk netwerk van internationaal niveau).

•

Economisch knooppunt: Ieder stedelijk gebied wordt beschouwd als een economisch
knooppunt. De stedelijke gebieden zijn van doorslaggevend belang voor de economische
structuur van Vlaanderen.

•

Hoofdwegen: R1 van A1 (Ekeren) tot A14 (Linkeroever) wordt als hoofdweg geselecteerd.
Tot de hoofdwegen behoren ondermeer hoofdtransportassen en achterlandverbindingen,
waarvan sommigen onderdeel zijn van “Trans-European Networks (TEN)”, het Europese
netwerk van transportassen. Ondermeer de Ring rond Antwerpen is onderdeel van het TEN.

•

Primaire wegen II: De hoofdfunctie van de primaire wegen II is het verzamelen naar het
hoofdwegennet en primaire wegen I. R10 (Singel) van een te verbeteren verbinding met
N180 (Noorderlaan) en N101 (Scheldelaan) tot een te verbeteren aansluiting op N113
(Amerikalei) wordt als een primaire weg II geselecteerd

•

Hoofdspoorwegennet voor personenvervoer: Lijn Antwerpen-Gent-Kortrijk-Rijsel behoort
tot het net van de (inter)nationale verbindingen en de verbindingen van Vlaams niveau.

•

Hoofdwaterwegennet: Naast zijn (inter)nationale verbindende functie ontsluit het hoofdwaterwegennet de belangrijkste economische knooppunten zoals de zeehaven van
Antwerpen. Het hoofdwaterwegennet voldoet grotendeels aan de in Europees verband
beschreven minimumklasse IV. Het bestaat uit ondermeer de volgende waterwegen: het
Albertkanaal, de Schelde-Rijnverbinding en de dokken te Antwerpen en de Zeeschelde en
de Bovenschelde.

Provinciaal Structuurplan Antwerpen
In het kader van RSPA behoort het plangebied tot de hoofdruimte „Antwerpse fragmenten‟. Dit is
het deel van de Vlaamse ruit dat op grondgebied van de provincie Antwerpen gelegen is.
Karakteristiek voor de hoofdruimte is de sterke verwevenheid van functies en activiteiten en de
ambitie om te streven naar een stedelijke vernieuwing. De hoofdruimte „Antwerpse fragmenten‟
wordt nog verder uitgewerkt in zeven deelruimten.
In de hoofdruimte Antwerpse fragmenten cirkelen de verschillende deelruimten rond het
grootstedelijke gebied Antwerpen Het plangebied is gelegen in de deelruimte „Grootstedelijk Gebied
Antwerpen‟. De deelruimte „Grootstedelijk Antwerpen‟ behoudt een centrale rol en biedt ruimte
aan de meest hoogwaardige functies. Dat geldt voor wonen, bedrijvigheid, dienstverlening,
grootschalige voorzieningen, (bv cultuur, gezondheidszorg, recreatie,..), distributie of verkeer. Een
dergelijke concentratie van functies mag niet worden verzwakt door nieuwe polen van dit niveau te
creëren. De Schelde wordt in deze deelruimte opgenomen in een nieuwe gemengd groene, gemengd
stedelijke vinger van het grootstedelijk gebied. Een nieuwe band van stedelijkheid aan het water met
wonen, natuur en groen, dienstverlening en voorzieningen vervangt daarbij de vroegere en huidige
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bedrijvigheid. In deze deelruimte wordt het zwaartepunt gelegd op de ruimtelijk-economische
structuur van de provincie.
Volgende ruimtelijke principes zijn van toepassing op het Grootstedelijk Gebied Antwerpen:

3.1.3

•

Het grootstedelijk gebied wordt gezien als een geheel van gelijkwaardige grootstedelijke
woonomgevingen met een hoog voorzieningenniveau.

•

De samenhang tussen de verschillende woonomgevingen wordt verzekerd door
grootstedelijke elementen als een grootstedelijke groenstructuur en grootstedelijke assen.

•

De Schelde wordt opgenomen in een nieuwe gemengd groene, gemengd stedelijke vinger
van het grootstedelijk gebied.

•

De woonomgevingen worden verbonden door een hoogwaardig openbaar vervoer netwerk.

Strategisch ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA)
In het actief beleid van het s-RSA wordt het plangebied gecatalogeerd als een gebied van strategisch
belang voor de hoofdstructuur van de stad. Het maakt deel uit van de zachte ruggengraat die een
opeenvolging is van onderling verbonden ruimten, gerelateerd aan het watersysteem.
Deze strategische ruimte heeft als voornaamste doelstelling het creëren van een krachtig
samenhangend ecologisch systeem zoals omschreven door het beeld van de Ecostad en Waterstad.
Deze strategische ruimte is bedoeld als een ruggengraat. Het is een element dat in interactie met de
harde ruggengraat de hoofdstructuur van de stad zal bepalen.
Het plangebied wordt beschouwd als een nieuwe cluster voor recreatie:
Een tweede strategisch project op Linkeroever kadert specifiek in de strategische ruimte van de
zachte ruggengraat, maar is ook sterk verbonden met een algemeen concept voor de toekomstige
ontwikkeling van dit stadsdeel. Het gaat over een nieuwe cluster voor onderwijs en recreatie op de
site van de Middenvijver: dit kan beschouwd worden als een potentiële nieuwe centraliteit en als
een mogelijkheid om de bestaande groenruimten te herwaarderen door het introduceren van links
en elementen van continuïteit. Drie belangrijke groenverbindingen werden uitgewerkt voor Linkeroever: de eerste verbinding is gericht op het stedelijk centrum en op een uitgebreid systeem van
voorzieningen en publieke ruimten, in het bijzonder het gebied voor de St.-Annatunnel; de tweede is
gericht op het vernieuwde St. Annabos, de derde verbinding verwezenlijkt de relatie met de Scheldeoevers, gebruikmakend van enkele open ruimten die het stadsontwikkelingsgebied nabij het Galgenweel doorkruisen. Het aansnijden van het uiterst oostelijk deel van het woonuitbreidingsgebied
Middenvijver voor woningen past vooral in een kwalitatieve afwerking van het woongebied te
Linkeroever (rand langs de Halewijnlaan).
Het overige deel van het woonuitbreidingsgebied Middenvijver (centraal deel) wordt geschrapt voor
bijkomende woningen, maar heeft wel een functie mbt. cultuur, recreatie en stedelijke voorzieningen ingebed en geïntegreerd in een groene omgeving. Het is een cultuurrecreatief cluster op
bovenlokaal niveau. Middenvijver wordt gezien als een kruispunt tussen de noord-zuid georiënteerde recreatieve ruimtes en de oost-westverbinding met de stad en heeft daarbij ook een doelstelling m.b.t. de bovenlokale groenvoorziening. Dit cluster beklemtoont de noodzaak aan een kwalitatieve omgeving en benut de mogelijkheid van de stamlijn voor openbaar vervoer en wil betere
verbindingen aangaan met open ruimte en andere recreatiefaciliteiten. Het RSA blijft de ontwikkeling van het gebied als een uitgerust recreatief park behouden op het niveau van de stad, waarbij het
park de recreatieve elementen structureert d.m.v. paden en groene relaties. Groene of publiek
toegankelijke relaties moeten bijvoorbeeld behouden blijven tussen het stedelijk centrum van
Linkeroever, het Galgenweel en het St.-Annabos waarbij het park de recreatieve elementen structureert d.m.v. paden en groene relaties. Groene of publiek toegankelijke relaties moeten bijvoorbeeld
behouden blijven tussen het stedelijk centrum van Linkeroever, het Galgenweel en het St.-Annabos.
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Figuur 3-1: De zachte ruggengraat (Bron: Proces- en richtnota RUP Middenvijver, Stad Antwerpen,
februari 2015)

3.2
3.2.1

Juridische toestand

Gewestplan
Volgens het gewestplan (KB 28/12/1972) is het plangebied grotendeels gelegen in woonuitbreidingsgebied. In het zuidoosten bevindt zich ook nog gebied voor dagrecreatie en parkgebied. In de
omgeving komt woongebied, gebied voor stedelijke ontwikkeling, zone voor ambachtelijke bedrijven
en kmo’s, natuurgebied en gebied voor dagrecreatie voor.
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Figuur 3-2: Situering van het plangebied op het gewestplan

3.2.2

RUP’s en BPA’s
Gewestelijk RUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen
Het plangebied valt volledig binnen de afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Het
betreffend gewestelijk RUP is definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19 juni 2009. Er
zijn echter geen deelplannen die betrekking hebben op het plangebied of zijn directe omgeving.
Er moet echter ook rekening gehouden worden met de draagkracht van het stedelijk gebied, niet
alleen kwantiteit maar ook kwaliteit van ruimte en woonomgeving staat voorop. Het is noodzakelijk
om de stedelijke gebieden te vernieuwen door het doorvoeren van onder andere een meer
dynamische stadsvernieuwing en door strategische projecten. Het ontwikkelen van nieuwe woontypes en kwalitatieve leefomgevingen is een doelstelling.
Bron: Proces- en richtnota RUP Middenvijver, Stad Antwerpen (Februari, 2015)
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Overige RUP’s en BPA’s
Het plangebied niet gelegen in een BPA of een gemeentelijk, provinciaal of ander gewestelijk RUP.
Derhalve is tot op heden nog steeds het gewestplan van toepassing op de site Middenvijver.
In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen “Oosterweelverbinding” (definitief vastgesteld op 16 juni 2006) en “Oosterweelverbinding –
Wijziging” (definitief vastgesteld op 20 maart 2015). Volgens het GRUP “Oosterweelverbinding” valt
de westelijke zone van Middenvijver – het deel buiten het plangebied – in natuurgebied. Dit gebied
is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk
milieu en de landschapswaarden.
Andere mogelijks relevante plannen zijn:
-

RUP Galgenweel Oost (ten zuiden van het plangebied – goedgekeurd op 9/8/2012)

-

BPA Galgenweel/Borgerweert (ten zuiden van het plangebied – goedgekeurd op 2/5/2007)
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3.3

Overzicht juridische randvoorwaarden

In onderstaand overzicht worden de belangrijkste juridische randvoorwaarden opgesomd. De onderwerpen die eerder een algemene, administratieve betekenis
hebben (b.v. vergunningsplicht) worden in dit overzicht volledig beschreven. De onderwerpen die inhoudelijk van belang zijn voor het MER worden hier enkel
kort vermeld en worden verder behandeld in de betrokken hoofdstukken. Er wordt in de tabel dan ook verwezen naar deze hoofdstukken, namelijk als volgt:
B en G: Bodem en Grondwater; Opp: oppervlaktewater; Gel: geluid; Lucht: lucht; F en Fl: Fauna en Flora; LBEA: landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie;
Mens V: mens verkeer; Mens RS: mens ruimtelijke en sociale aspecten; /: niet relevant

Tabel 3-1: Juridische randvoorwaarden
Juridische randvoorwaarde

Inhoudelijk

Discipline/

Bespreking relevantie

Hoofdstuk
MILIEUHYGIENE
VLAREM I en
Milieuvergunningsdecreet

Vlarem I is een uitvoeringsbesluit van het milieuvergunningsdecreet.
Hierin worden de procedures voor de meldingen en
milieuvergunningsaanvragen vastgelegd.

Vergunning /
melding nodig

Afhankelijk van de concrete activiteitenzullen één of
meerdere milieuvergunningen nodig zijn. Welke
rubrieken in de milieuvergunning dienen
opgenomen te worden, moet geval per geval
bekeken worden.

B en G

De voorwaarden en normen uit Vlarem II die
relevant zijn voor het plan, zullen worden behandeld
bij de effectbespreking in dit MER.

De ‘hinderlijke inrichtingen’ worden in Vlarem I ingedeeld in een
aantal ‘rubrieken’.
VLAREM II en
milieuvergunningsdecreet

Vlarem II is een uitvoeringsbesluit van het milieuvergunningsdecreet.
Hierin worden de algemene en sectorale voorwaarden beschreven
waaraan vergunningsplichtige activiteiten moeten voldoen
Daarnaast bevat dit besluit ook de milieukwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater, grondwater, lucht, geluid, bodem.

Opp
Gel
Lucht
Mens RS

VLAREMA

Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen regelt het beheer en voorkomen
van afvalstoffen in Vlaanderen, evenals het aanwenden van
afvalstoffen als secundaire grondstof.
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VLAREBO en
Bodemsaneringsdecreet

Het decreet voorziet o.a. in een regeling voor de identificatie en een
register van verontreinigde gronden, een regeling voor nieuwe en
historische bodemverontreiniging en een regeling voor de overdracht
van gronden.

B en G

Indien Vlarebo-activiteiten worden uitgevoerd, zal
een periodiek bodemonderzoek vereist zijn.
De bepalingen m.b.t. grondverzet dienen te worden
nageleefd.

Het VLAREBO (Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering) is
het uitvoeringsbesluit van het bodemsaneringsdecreet
WATER
Decreet Integraal Waterbeleid

In uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) werd Opp
het Decreet Integraal Waterbeleid aangenomen door het Vlaams
B en G
Parlement.

In het kader van dit decreet dient door de
vergunningverlenende overheid een ‘watertoets’
uitgevoerd te worden (art. 8).

De Vlaamse overheid streeft naar duurzame ontwikkeling van de
watersystemen in Vlaanderen.

De analyse en de evaluatie van het al dan niet
optreden van een ‘schadelijk effect’ gebeurt in het
MER.

Wet op bescherming van de
oppervlaktewateren tegen
verontreiniging

Deze Wet van 26/03/1971 is de basis van o.a. de
milieukwaliteitsnormen, lozingsvoorwaarden,…

Opp

Dit werd uitgewerkt in de uitvoeringsbesluiten (o.a.
via Vlarem).

Indeling en
kwaliteitsdoelstellingen
waterlopen

Het besluit van de Vlaamse Regering duidt de verschillende
bestemmingen van de oppervlaktewateren aan (drinkwater,
zwemwater, viswater, schelpdierwater).

Opp

Ten oosten van het plangebied stromen een aantal
niet geklasseerde waterlopen zonder naam. Een
ervan bevindt zich voor een klein deeltje in het
plangebied (zie discipline oppervlaktewater)

Opp

Ten oosten van het plangebied stromen een aantal
niet-geklasseerde waterlopen zonder naam. Een
ervan bevindt zich voor een klein deeltje in het
plangebied (zie discipline oppervlaktewater)

Opp

Er bevindt zich geen bevaarbare waterloop binnen
het plangebied. De dichtst bijzijnde bevaarbare
waterloop is de Schelde op iets meer dan 1 km van
het plangebied.

De milieukwaliteitsnormen voor de verschillende bestemmingen zijn
opgenomen in Vlarem II
Onbevaarbare waterlopen

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in 3 categorieën:
-categorie 1 (bevoegdheid Aminal Afdeling Water)
-categorie 2 (bevoegdheid provincie)
-categorie 3 (bevoegdheid gemeente)
De niet geklasseerde waterlopen vallen onder de bevoegdheid van de
eigenaars van de percelen

Bevaarbare waterlopen

Bevaarbare waterlopen vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams
Gewest (Afdeling Waterwegen en Zeewezen (AWZ)).
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Besluit inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater
(‘Hemelwaterbesluit’)

Dit besluit gaat uit van het principe dat hemelwater in eerste instantie
dient hergebruikt te worden, in tweede instantie in de bodem
infiltreert en in laatste instantie vertraagd wordt afgevoerd. Het
besluit is o.m. van toepassing op het bouwen of herbouwen van
gebouwen vanaf 75 m² dakoppervlakte, uitbreidingen vanaf 50 m²
dakoppervlakte en aanleg van verharde grondoppervlaktes vanaf 200
m².

Opp

Nieuwe of te wijzigen bebouwing en verharding
binnen het plangebied moet voldoen aan het
Hemelwaterbesluit (zie discipline
oppervlaktewater).

Grondwaterdecreet en
uitvoeringsbesluiten

Het grondwaterdecreet voorziet in de afbakening van
waterwingebieden en beschermingszones

B en G

Het plangebied en nabije omgeving liggen niet in
waterwingebied of binnen een beschermingszone.

Gel

De relevante aspecten worden bestudeerd in de
discipline geluid.

De grondwatervergunning is geïntegreerd in de milieuvergunning
(opgenomen in Vlarem).
GELUID
Richtlijn Omgevingslawaai

De Europese Richtlijn 2002/49/EG bepaalt het kader voor de evaluatie
en de beheersing van omgevings-lawaai (o.a. door wegverkeer,
spoorwegverkeer, luchtverkeer, GPBV-installaties)
Door het Besl. Vl. Reg. van 22/07/05 werd deze richtlijn omgezet in de
Vlaremwetgeving.

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen specifieke geluidsnormen
voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale
geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn
voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Gel

In het MER wordt getoetst of en hoe de geplande
festivalactiviteiten voldoen aan de geluidsnormen
voor muziekactiviteiten.

Gedifferentieerde referentiewaarden voor verkeersgeluid

De gedifferentieerde referentiewaarden voor verkeersgeluid werden
Gel
bepaald in het rapport ‘Onderzoek naar maatregelen omgevingsgeluid’
(LNE, 2010) en overgenomen in het richtlijnenboek geluid en trillingen.

In het MER wordt getoetst of het plan voldoet aan
de gedifferentieerde referentiewaarden voor
wegverkeersgeluid.

In 1997 werd een protocol ondertekend, waarbij de
geïndustrialiseerde industrielanden er zich toe verbinden om hun
globale uitstoot aan broeikasgassen tegen 2008-2012 meer dan 5%
onder het niveau van 1990 te brengen. België engageerde zich tot een
vermindering met 7,5%.

Of het plan leidt tot relevante (bijkomende) uitstoot
van broeikasgassen zal worden beoordeeld in het
MER.

LUCHT
Kyoto-protocol
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NEC-richtlijn

Deze Europese richtlijn legt nationale emissieplafonds op voor SO2,
NOx, VOS en ammoniak.

Lucht

Deze richtlijn is niet relevant voor onderhavig plan.

Lucht

Deze elementen worden bestudeerd binnen de
discipline lucht voor de stoffen die relevant zijn voor
het plan (m.b. NOx, PM10 en PM2,5 t.g.v. verkeer).

Lucht

Dit wordt besproken in de overeenkomstige
discipline voor de relevante stoffen NOx, PM10 en
PM2,5 (verkeer).

Doel is de verzuring, eutrificiëring en ozonverontreiniging aan te
pakken.
Het Vlaamse NEC-reductieprogramma werd door de Vlaamse Regering
goedgekeurd in 2003
Europese kaderrichtlijn
luchtkwaliteit

Deze Europese Kaderichtlijn Lucht’ vormt samen met een aantal
dochterrichtlijnen de basis voor het luchtbeleid in Europa
(luchtkwaliteit, beoordelingscriteria,…).
In de kaderrichtlijn worden o.a. de verontreinigende stoffen
omschreven waarvoor in de ‘dochterrichtlijnen’ grenswaarden of
richtwaarden moeten worden vastgelegd.

Dochterrichtlijnen
luchtkwaliteit

Deze Europese Richtlijnen stellen o.a. grenswaarden/ streefwaarden
en monitoringverplichtingen vast voor:
•

SO2, NOx, PM10 en Pb (eerste dochterrichtlijn)

•

CO en benzeen (tweede dochterrichtlijn)

•

ozon (derde dochterrichtlijn)

•

arseen (As), cadmium (Cd), kwik (Hg), nikkel (Ni) en
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Hiermee beoogt de EU concentraties van deze verontreinigende
stoffen in de lucht te verkrijgen die schadelijke gevolgen voor de
gezondheid van de mens en voor het milieu voorkomen, verhinderen
of verminderen.
Deze richtlijnen werden omgezet in Vlaremwetgeving.
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LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Onroerenderfgoeddecreet
(12/07/2013; B.S. 17/10/2013)
en uitvoeringsbesluit
(goedgekeurd door Vlaamse
Regering op 16/05/2014).

Sinds 1 januari 2015 is het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in
werking. Vanaf dan geldt één overkoepelende regelgeving voor
monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en
archeologie.

LBEA

In de omgeving van het plangebied bevinden zich
volgende beschermde erfgoedelementen:
o

Het nieuwe onroerend erfgoeddecreet vervangt drie voorgaande
decreten (monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van
1993 en landschapsdecreet van 1996) en een wet uit 1931 op het
behoud van monumenten en landschappen.

o
o

Met de definitieve goedkeuring van het nieuw decreet onroerend
erfgoed door de Vlaamse regering is ook de Conventie van Malta in
Vlaamse regelgeving omgezet. Om de Conventie van Malta verder te
implementeren in de Vlaamse regelgeving is een volledig nieuw
archeologisch traject nodig. Daarin spelen erkende archeologen een
cruciale rol. Omdat zij de enigen zijn die een opgraving of een
vooronderzoek met ingreep in de bodem mogen uitvoeren, kan het
hoofdstuk Archeologie van het Onroerenderfgoeddecreet pas in
werking treden wanneer er voldoende archeologen erkend zijn. Het
is de verwachting dat dit aantal in de loop van 2015 zal bereikt zijn.
Tot dan blijft het Archeologiedecreet van 1993 van kracht.

o

Beschermd landschap: Het Rot
(OA000366) (grenzend aan het
plangebied in het westen)
Beschermd landschap Het Vliet
(OA000365) (ten westen van de E34)
Beschermd landschap Blokkersdijk
(OA000364) (ten noorden van de E34 en
de N49a)
Relictzone Blokkersdijk (R10079) (ca. 500
m ten noordwesten)

(zie discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie)
Archeologische toevalsvondsten dienen gemeld te
worden.
Er dient rekening gehouden te worden met de
eventuele adviezen van het Agentschap Onroerend
Erfgoed.
MER’s en de daaruit voortvloeiende beslissingen
dienen ten volle rekening te houden met
archeologische vindplaatsen en hun context
(Conventie van Malta, Art. 5.3.)

Erfgoedlandschappen

Conform het decreet op de erfgoedlandschappen van 28/1/2004
kunnen bepaalde zones, gebaseerd op de ankerplaatsen uit de
Landschapsatlas, aangeduid worden als erfgoedlandschap als
juridische basis om hun landschapskernmerken en waarden te
behouden en te versterken.
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NATUUR
Natuurbehoudsdecreet
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn
Conventie van Ramsar

Dit decreet heeft als doel de bescherming, de ontwikkeling, het beheer
en het herstel van het natuurlijk milieu.

F en Fl

Het decreet wenst een gebiedsgericht natuurbeleid, zowel inzake het
creëren van ruimtelijke netwerken (VEN, IVON) als op het vlak van het
creëren van natuurreservaten. In het decreet staan ook een aantal
belangrijke principes ingeschreven, zoals standstill, compensatiemaatregelen,…
In dit decreet worden ook internationale beschermingen geregeld.
Naast dit gebiedsgericht beleid worden ook specifieke maatregelen en
beschermingsprocedures beschreven ter bescherming van vegetaties
of kleine landschapselementen.

Binnen het plangebied komt geen VEN- Habitat- of
Vogelrichtlijngebied voor. Het VEN-gebied
“Blokkersdijk” bevindt zich op 500 m ten
noordwesten van het plangebied, waar zich ook het
Vogelrichtlijngebied “De kuifeend en de
Blokkersdijk” bevindt. Op 600 m ten zuidoosten
bevindt zich het VEN- gebied “Schelde en Durme
estuarium van de Nederlandse grens tot Gent” en
het gelijknamige Habitatrichtlijngebied.
Er zijn geen Ramsar gebieden in de omgeving.
(zie discipline fauna en flora)

De bescherming van beschermde dieren, vogels en planten wordt
verder geregeld in diverse koninklijke besluiten. Ook werden
beheersgebieden voor weidevogels afgebakend.
RUIMTELIJKE ORDENING
Decreet m.b.t. de organisatie
van de Ruimtelijke Ordening

Dit decreet vormt de basis van de reglementering m.b.t. ruimtelijke
ordening en legt o.a. een lijst van handelingen waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning verplicht is (art. 99).

Mens RS

Een stedenbouwkundige vergunning is vereist voor
de binnen het plangebied geplande functies.

Bodembestemmingsplannen

De bodembestemming wordt vastgelegd via de gewestplannen en/of
via algemene plannen van aanleg (APA’s) of bijzondere plannen van
aanleg (BPA’s) en – sinds de inwerkingtreding van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen (RSV) – via gewestelijke, provinciale en
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

Mens RS

Zie §3.2
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4

Algemene methodologische aspecten
4.1

4.1.1

Algemene opbouw en uitgangspunten van de effectenstudie

Overzicht van de te onderzoeken disciplines
De volgende disciplines zullen in het plan-MER worden behandeld door een erkend MER-deskundige:
•

Mens – mobiliteit

•

Geluid en trillingen

•

Lucht

•

Bodem

•

Water

•

Fauna en flora

•

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

•

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten.

Hinder- en gezondheidsaspecten komen aan bod in het hoofdstuk mens – ruimtelijke en sociale
aspecten (effectgroep leefbaarheid en woonkwaliteit).

4.1.2

Te behandelen aspecten in het MER
Bij elke discipline in het MER worden achtereenvolgens behandeld:
-

afbakening van het studiegebied (zie verder);

-

beschrijving van de juridische en beleidscontext, voor zover deze nog niet beschreven werd,
en het beoordelings- en significantiekader voor de effecten;

-

beschrijving van de referentiesituatie: huidige toestand op het terrein of situatie zoals
beschreven in de meest recente beschikbare bronnen. Per thema binnen de verschillende
disciplines kunnen dit andere jaartallen betreffen >> Aangezien het RUP bedoeld is om op
korte termijn festivalactiviteiten toe te laten, zal de bestaande toestand (situatie 2015 op
het terrein, huidige verkeersontsluiting, meest recente verkeerstellingen,…) als referentiesituatie gebruikt worden;

-

beschrijving van de geplande toestand en beoordeling van de effecten volgens de vooropgestelde methodiek en beoordelingskader;

-

beschrijving van de cumulatieve effecten tussen het plan en de ontwikkelingsscenario’s
Masterplan 2020 en/of Regattaproject (waar relevant)

-

beschrijving van milderende maatregelen, met onderscheid tussen maatregelen die doorwerken op het niveau van het RUP, maatregelen die doorwerken op het niveau van een
project dat wordt ingediend als vergunningsaanvraag, en maatregelen die doorwerken via
andere instrumenten en besluitvorming of nader onderzoek.

Na de beschrijving en beoordeling per MER-discipline, bevat het MER, conform de MER-wetgeving,
nog volgende hoofdstukken:
-

synthese van milieueffecten en milderende maatregelen: de ingrepen, effecten en maatregelen worden samengevat in een synthesetabel/tekst;

-

leemten in de kennis (onzekerheden omtrent het plan zelf, kennis over de bestaande
milieutoestand of de effectinschatting) en voorstellen m.b.t. monitoring;
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4.1.3

-

eindbespreking: synthese van milieueffecten en milderende maatregelen: de ingrepen,
effecten en maatregelen worden samengevat in een synthesetabel/tekst, met een geïntegreerde evaluatie over de disciplines heen;

-

niet-technische samenvatting;

-

watertoets.

Afbakening studiegebied
In principe wordt voor elke discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt. Voor de
meeste disciplines bestaat het studiegebied uit het plangebied zelf en haar directe omgeving. 200 m
van de terreingrens wordt aangenomen als standaardgrens voor de mogelijke omvang van de directe
invloedssfeer (voor de discipline geluid is dit een wettelijk vastgelegde beoordelingsafstand).

Figuur 4-1: Situering plangebied en algemeen studiegebied

Voor de discipline mens-mobiliteit en de daarvan afgeleide effecten inzake geluid, lucht en mens
(hinder- en gezondheidseffecten) is het studiegebied in principe ruimer. Het omvat alle wegen waar
significante wijzigingen in verkeersintensiteit te verwachten zijn t.g.v. het voorziene programma (zie
§5.1.1).

4.1.4

Waardeschaal en effectbeoordeling
In het MER zal de bespreking, beoordeling en evaluatie van de effecten van het plan voor de verschillende milieudisciplines rekening houden met globale ingreep-effectrelaties. De beoordeling van de
effecten gebeurt waar mogelijk o.b.v. cijfermatige gegevens, en – indien dit niet mogelijk is vanwege
de aard van het effect en/of het ontbreken van cijfergegevens – o.b.v. expert judgement.
Om een overzicht te verkrijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect
volgende indelingswijze gehanteerd over de verschillende disciplines heen:
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Sterk negatief (-3)

sterk positief (+3)

Matig negatief (-2)

matig positief (+2)

Beperkt negatief (-1)

beperkt positief (+1)
geen significant effect (0)

Er wordt bij de beoordeling van de negatieve effecten zowel rekening gehouden met de omvang en
schaal van de impact van het plan of haar onderdelen, als met de kwetsbaarheid van de omgeving
voor het betreffend milieuaspect. Grosso modo kan volgend algemeen significantiekader vooropgesteld worden:
kwetsbaarheid

schaal

Grote impact

Middelmatige
impact

Beperkte impact

-3

-2

-1

Matig kwetsbaar

-2

-1/-2

0/-1

Weinig kwetsbaar

-1

0/-1

0

Zeer kwetsbaar

Voor bepaalde MER-disciplines (geluid, lucht) en effectgroepen (b.v. verkeersdoorstroming) bestaan
in het betreffend richtlijnenboek vastgelegde of algemeen aanvaarde gekwantificeerde significantiekaders, die uiteraard toegepast zullen worden.
Milderende maatregelen
Op basis van de grootte van de cijfergegevens kan vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre de
deskundigen een effect als belangrijk beoordeeld hebben en kan tevens afgeleid worden in hoeverre
een milderende maatregel vereist is, en welke de impact is van de maatregel (resterend effect). Het
voorstellen/opleggen van milderende maatregelen is gekoppeld aan de effectbeoordeling:

4.2

-

Bij impactscore -1 is onderzoek naar milderende maatregelen minder dwingend maar indien
de onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen
dan worden voorstellen van milderende maatregelen uitgewerkt;

-

Bij impactscore -2 wordt noodzakelijkerwijs gezocht naar milderende maatregelen, eventueel gekoppeld aan langere termijn;

-

Bij impactscore -3 wordt noodzakelijkerwijs gezocht naar milderende maatregelen, waarbij
aangegeven wordt hoe deze bij de uitvoering van het plan/project zullen ingepast worden.

Ingreep-effect-schema

Gebaseerd op de algemene locatiekarakteristieken en de planbeschrijving worden in tabel 4-1 de
belangrijkste mogelijke effecten die t.g.v. het plan redelijkerwijze kunnen verwacht worden in een
overzicht weergegeven.
Enkel effecten die onderscheidend kunnen werken op planniveau worden besproken: dit zijn de
permanente effecten tijdens de aanlegfase en de permanente effecten tijdens de exploitatiefase.
Gelet op de ligging van het plangebied, op ruime afstand van een gewest- of landsgrens (>10 km van
de Nederlandse grens) kan geconcludeerd worden dat er geen gewest- of landgrensoverschrijdende
effecten te verwachten zijn.
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Tabel 4-1: Ingreep-effectmatrix: globale inschatting van de milieueffecten van het plan
Deelingrepen
Ruimtebeslag door de
aanwezigheid van gebouwen en
infrastructuren

Gebruik plangebied na invulling
met geplande functies

Direct effect

Discipline

Indirect effect

Discipline

Wijziging grondwaterhuishouding:
wijziging infiltratiemogelijkheden
Wijziging grondwaterstroming t.g.v. de
aanwezigheid van ondergrondse
constructies of t.g.v. permanente
bemaling
Wijziging in hydrografie en ruimte voor
water

Bodem en grondwater

Grondwaterstandsdaling met
risico op zettingen

Mens

Permanente profielvernietiging
Grondverzet

Bodem en grondwater

Permanente wijziging archeologische
erfgoedwaarde
Wijziging Landschapsstructuur en perceptie
Wijziging bouwkundige erfgoedwaarde

Landschap

Wijziging visuele beleving

Mens

Ecologische barrièrewerking
Biotoopverlies/winst

Fauna en flora

Wijziging in belasting wegennet,
verkeersveiligheid, parkeren, langzaam
verkeer

Mens en mobiliteit

Hinderaspecten geluid en lucht,
gezondheid

Geluid, Lucht
Mens

Wijziging geluidsproductie t.g.v. de
functies zelf (in het bijzonder de festivals)
en de gewijzigde verkeersstromen

Geluid

Hinderaspecten
Verstoring (avi)fauna

Mens
Fauna en flora

Wijziging luchtverontreinigende
componenten t.g.v. wijziging in de
verkeersbewegingen

Lucht

Hinderaspecten

Mens

Wijziging in afvalwaterproductie en –
stroom

Oppervlaktewater

Invloed op capaciteit rioleringsnet

Water

Wijziging in functies

Mens
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4.3

Alternatievenonderzoek

De beslissing om de site Middenvijver te kiezen als voorkeurslocatie voor festivalactiviteiten en voor
de stadscamping is gebaseerd op voorafgaand locatieonderzoek. De aanpak en resultaten van beide
locatieonderzoeksrapporten wordt hieronder samengevat. Beide locatiestudies beperken zich tot
sites binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Dit is evident aangezien de stad Antwerpen
enkel bevoegd is voor het opmaken van een RUP binnen haar eigen grondgebied.
Bij de toetsing van de verschillende locatiealternatieven aan de vooropgestelde doelstellingen en
randvoorwaarden werden in voldoende mate milieuoverwegingen (mobiliteit, impact op natuur,
geluidshinder,…) meegenomen. In het kader van het plan-MER wordt derhalve geen nieuw of bijkomend onderzoek naar beleids- of locatiealternatieven gevoerd. Het plan-MER-onderzoek kan wel
nog aanleiding geven tot bepaalde uitvoeringsalternatieven of –varianten met betrekking tot de
concrete inrichting en exploitatie van het plangebied Middenvijver.

4.3.1

Locatieonderzoek festivalterrein
Het Stadsontwikkelingsbedrijf stelde in 2011 een eerste locatieonderzoek op, dat mogelijke locaties
voor een festivalterrein op het grondgebied van de stad Antwerpen in beeld bracht. Docking Station,
de organisator van Laundry Day en Summerfestival, toetste deze locaties, met medewerking van de
stadsdiensten, op een aantal criteria:
-

Oppervlakte: groot genoeg voor de organisatie van een eendaags evenement tot 80.000
bezoekers of een tweedaags evenement met camping;

-

Openheid: open locatie, bij voorkeur met grote grasvlakten;

-

Compartimenteerbaarheid;

-

Bereikbaarheid: vlot bereikbaar te voet, met fiets, met openbaar vervoer (tram/bus/trein)
en auto; bereikbaar vanuit verschillende richtingen, want de spreiding van de bezoekers is
zowel vanuit commercieel als veiligheidsoogpunt noodzakelijk.

-

Uitrusting paden: de mogelijkheid om paden aan te leggen op de locatie.

-

Veiligheid: een locatie die gunstig geadviseerd wordt door de veiligheidsdiensten, met vaste
inrichting voor hulpdiensten en politie, voldoende nooduitgangen en makkelijk bereikbare
vluchtwegen.

Uit dit locatieonderzoek kwam de site Middenvijver als enige geschikte en op korte termijn realiseerbare locatie naar voren. De districtsraad Antwerpen vroeg evenwel op 17/2/2014 om het locatieonderzoek van 2011 te actualiseren, omdat huns inziens (te) sterk de nadruk werd gelegd op open
(groene) locaties, terwijl Laundry Day tot op heden in een volledig stedelijke/versteende omgeving
werd georganiseerd (achtereenvolgens Kammenstraat, Eilandje en Nieuw Zuid).
5

Daarop werd in 2014 een nieuw en uitgebreider locatieonderzoek uitgevoerd , waarbij ook een
aantal locaties meegenomen werden die niet voldeden aan het oppervlaktecriterium van 16,5 ha
(m.a.w. enkel geschikt zijn voor iets kleinere festivals) en/of geen ruimtelijk aaneengesloten sites
betroffen.
Locaties binnen het havengebied werden niet meegenomen, omdat in het havengebied zeer veel
Seveso-bedrijven gevestigd zijn. Omwille van de (weliswaar kortstondige) aanwezigheid van tienduizenden personen binnen de veiligheidscontouren van één of meerdere Seveso-bedrijven zouden
de activiteiten van deze bedrijven tijdelijk ingeperkt moeten worden of zouden zij bijkomende veiligheidsvoorzieningen moeten treffen om hun zgn. extern groepsrisico binnen de normen te kunnen
houden.
Er werden uiteindelijk 16 zoeklocaties meegenomen in het locatieonderzoek:
5

Nota Locatieonderzoek Festivalterrein, juli 2014
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Figuur 4-2: Zoeklocaties voor festivalterrein (bron: Locatieonderzoek festivalterrein, 2014)
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Onderstaande tabel geeft de conclusie weer van het geactualiseerd locatieonderzoek (de integrale
nota is terug te vinden in bijlage):

Slechts 4 van de 16 sites werden als geschikt beoordeeld als festivalterrein. De belangrijkste redenen
waarom de andere locaties niet geschikt zijn is onbeschikbaarheid op korte termijn (bestaande infrastructuren, werfzone voor Oosterweelverbinding,…) en slechte bereikbaarheid, zowel voor de organisatoren, de bezoekers als de hulpdiensten (criterium “evenement & veiligheid”).
Van de 4 gunstig beoordeelde sites (Middenvijver, Spoor Oost, Konijnenwei en Gedempte Zuiderdokken + Scheldekaaien) is Middenvijver de enige die (ruimschoots) voldoet aan het initieel oppervlaktecriterium van 16,5 ha, en dus geschikt is voor een festival van 80.000 bezoekers per dag of een
kleiner festival met camping. Spoor Oost is slechts 10,8 ha groot, Konijnenwei 9,3 ha en Gedempte
Zuiderdokken + Scheldekaaien 7,6 ha (4,1 + 3,5 ha). Deze sites zijn dus enkel geschikt voor kleinere
festivals.
Voor Spoor Oost kan daarnaast aangegeven worden dat dit terrein op korte termijn ingericht zal
worden als (tijdelijke) parking voor het Sportpaleis (ter vervanging van de parkeercapaciteit die langs
de R1 verloren gaat t.g.v. de werken aan de Oosterweelverbinding) en op langere termijn voorzien
wordt als bedrijventerrein.
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4.3.2

Locatieonderzoek stadscamping
Antwerpen Toerisme & Congres heeft in 2009 i.s.m. Stadsontwikkeling een concept- en haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor een nieuwe stadscamping. De huidige stadscamping aan de Vogelzanglaan (naast Antwerp Expo) moet immers verdwijnen om een uitbreiding en her-inrichting van de
exposite mogelijk te maken. Bovendien is deze locatie vlak naast de R1 (geluidshinder, luchtverontreiniging) eigenlijk niet geschikt voor campingactiviteiten.
6

Op basis daarvan werd een programma van eisen opgesteld waaraan de locatie moet voldoen :
•

Algemeen: stedelijke maar bij voorkeur (ruimtelijk gezien) rustige omgeving (in tegenstelling
tot de bestaande stadscamping);

•

Bereikbaarheid:

•

•

o

Voor aankomst en vertrek goed bereikbaar per auto (vanaf de R1), per fiets (vanaf
het fietsroutenetwerk) en via openbaar vervoer;

o

Beperkte reistijd naar stadscentrum: 15 à 20’ per auto,bus of tram, 20 à 30’ per
fiets;

Terreinkenmerken:
o

Vrij van industriële lucht/stank en intensief verkeersgeluid (in tegenstelling tot de
bestaande stadscamping);

o

Bestaand of creëerbaar “groen eiland” in stedelijke omgeving;

o

Bij voorkeur vrijwaring van zicht op onmiddellijk aanpalende bebouwing;

o

Bij voorkeur dagrecreatie en/of kleinhandel in omgeving;

o

Compartimenteerbaar tussen soorten logies (tenten, campers, bungalows,…);

Netto-oppervlakte ca. 2,4 ha (minstens even groot als de bestaande stadscamping), overeenkomend met bruto-oppervlakte van 4,5 à 5 ha.

Op basis hiervan is Stadsontwikkeling op zoek gegaan naar mogelijke locaties op Antwerps grondgebied, die tevens getoetst werden aan bestaande plannen en programma’s en aan het Structuurplan Antwerpen.
Er werden in totaal 22 zoeklocaties onderzocht, gegroepeerd in 4 clusters en een groep “overige”.
Per site wordt aangegeven waarom deze wel of niet geschikt als stadscamping vanwege de terreinkenmerken en/of andere ruimteclaims:
•

•

Cluster Scheldekaaien:
o

Site 1 Noordkasteel: deels voorzien voor Oosterweelknoop (>> verkeerslawaai en pollutie); werfzone gedurende lange periode;

o

Site 2 Droogdokkeneiland: voorzien als publiek park in RUP Droogdokkeneiland;
deels in overstroombaar gebied;

o

Site 16 Nieuw Zuid: grotendeels voorzien voor nieuwe stadswijk; camping in N
deel hypothekeert verbinding tussen nieuwe wijk en stadscentrum;

o

Site 17 Petroleum Zuid: voorziene locatie voor eventueel nieuw voetbalstadion;

Cluster Ring:
o

Algemeen: intensief verkeerslawaai en slechte luchtkwaliteit;

o

Site 3 Vaartkaai: potentie voor watergebonden bedrijvigheid langs Albertkanaal;

6

Bron: Nota Locatie- en haalbaarheidsonderzoek openlucht verblijfsrecreatie in de stad Antwerpen. Motivatie selectie
zoekzones, januari 2010
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•

•

•

o

Site 4 Lobroekdok: gekoppeld aan Oosterweelverbinding; te saneren waterbodem;

o

Site 7 Spoor Oost: tijdelijke parking voor Sportpaleis, op termijn voorzien voor
bedrijvigheid;

o

Site 8 Parkweg Rivierenhof: voorzien voor herlocalisatie van sportvelden die nu
centraal in Rivierenhof gelegen zijn;

o

Site 10 Wolvenberg: voorzien voor wijkpark voor Oud-Berchem; natuurwaarde;

o

Site 12 Brilschanspark: bestaand wijkpark, uit te bouwen tot centraal park van
Berchem;

o

Site 13 Desguinlei: voorzien voor vastgoedontwikkeling (kantoren,…);

o

Site 14 Konijnenwei: voorzien om groentekorten in omliggende wijken op te
vangen;

Cluster Fortengordel:
o

Algemeen: te ver van stadscentrum gelegen (reistijd boven grenswaarden);

o

Site 20 Fort 8: reeds volledig ingericht als recreatiegebied; bouwkundig erfgoed;
natuurwaarde (vleermuizen);

o

Site 21 Fort 7: beschermd monument en natuurreservaat (vleermuizen);

o

Site 22 Fort 6: deels ecologisch waardevol gebied (beheerd door Natuurpunt) en
kwelzone; deels voorzien voor topsporthal;

Cluster Linkeroever:
o

Site 18 Middenvijver: geschikte locatie; eigendom van Waterwegen en Zeekanaal
(PS: op figuur 4-3 wordt indicatief de ZO hoek van site Middenvijver als zoekzone
aangeduid, maar deze evaluatie geldt voor heel het terrein);

o

Site 19 ’t Zand: bestaande karting; voorzien voor lokaal bedrijventerrein (gelegen
naast bestaande bedrijventerreinen); N deel voorzien voor nieuwe P&R parking;
werfzone voor Oosterweelverbinding; verkeerslawaai van knooppunt AntwerpenWest;

Overige zoeklocaties:
o

Site 5 Bosuil: afhankelijk van eventueel nieuw voetbalstadion (zie site 17); geclaimd
voor nieuwe sporthal;

o

Site 6 Stuivenberg: bestaand ziekenhuis, voorzien om omgevormd te worden tot
woonzorgcentrum;

o

Site 9 Rivierenhof (Ruggeveldlaan): eigendom provincie; in PRUP voorzien voor
sport en natuurbehoud;

o

Site 11 Tussen spoorwegen: geluidsoverlast van treinverkeer;

o

Site 15 Kielpark: bestaand en verder uit te bouwen wijkpark voor stadsdeel Kiel.
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Figuur 4-3: Zoeklocaties voor stadscamping (bron: Nota locatie- en haalbaarheidsonderzoek, 2010)

Uit het bovenstaande blijkt dat site 18 Middenvijver (meer bepaald het oostelijk gedeelte, grenzend
aan de woonwijken van Linkeroever) de facto de enige zoeklocatie is die zowel voldoet aan het
programma van eisen als gevrijwaard is van andere (juridisch vastgelegde of logische) ruimteclaims.
Het locatieonderzoek focuste op het zuidoostelijk deel van site Middenvijver, terwijl als uiteindelijke
locatie van de stadscamping gekozen is voor het noordoostelijk deel van dit gebied. Deze beperkte
ruimtelijke verschuiving maakt zoals gezegd evenwel geen enkel verschil qua geschiktheid van site
Middenvijver voor deze functie.
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5

Methodologie per milieudiscipline
5.1

5.1.1

Mens – mobiliteit

Studiegebied
De afbakening van het studiegebied gebeurt in functie van de te verwachten mobiliteitseffecten van
het plan: het studiegebied omvat alle wegen waar t.g.v. de geplande ontwikkelingen in het plangebied een significant effect op de verkeersstromen te verwachten is. Daarbij moet een onderscheid
gemaakt worden tussen de permanente/reguliere functies (park, stadscamping, dagrecreatie), die
een laagdynamisch mobiliteitsprofiel hebben, en de festivalactiviteiten, die weliswaar laagfrequent
en kortstondig plaatsvinden, maar zeer veel verkeer genereren (Laundry Day: tot maximaal 80.000
bezoekers op één dag). De omvang van het studiegebied wordt derhalve bepaald door de festivalactiviteiten, en zal afgeleid worden uit het “Evenementenvervoerplan Summerfestival & Laundry
Day” (Docking Station bvba, versie 3, 12/5/2015).
In de huidige toestand wordt het studiegebied gevormd door:
•

Lokale ontsluitingswegen: Blancefloerlaan en Halewijnlaan en hun zijstraten;

•

Bovenlokale ontsluitingswegen: R1 (met op- en afrit 6 Linkeroever), E17, E34, N49a (Charles
De Costerlaan), Waaslandtunnel

Na uitvoering van het Masterplan 2020 (ontwikkelingsscenario, zie §2.3.1):
•

Lokale ontsluitingswegen: idem als huidige toestand + parallelweg langs E17-E34;

•

Bovenlokale ontsluitingswegen: R1 (met nieuwe op- en afrit naar parallelweg), E17 (met open afrit 17 Zwijndrecht), E34 (met op- en afrit 8 Waaslandhaven-Oost), Oosterweelverbinding, Waaslandtunnel

Figuur 5-1: Studiegebied in referentiesituatie en met ontwikkelingsscenario Masterplan 2020
Zwarte pijlen = huidige ontsluiting site; Masterplan 2020: rood = Oosterweelverbinding; blauw = parallelweg
langs E17 en E34; zwart = nieuwe of aan te passen op- en afritten; rood kruis = te supprimeren verbinding
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5.1.2

Referentiesituatie
De beschrijving van de referentiesituatie omvat het bepalen van het bereikbaarheidsprofiel van het
plangebied:
-

ontsluitingsinfrastructuur (autoverkeer, spoor, tram/bus, fiets, voetganger);

-

verkeersintensiteiten en verzadigingsgraad op de relevante wegen en kruispunten o.b.v.
bestaande tellingen en/of verkeersmodelleringen (provinciaal verkeersmodel Antwerpen);

-

parkeermogelijkheden.

Inzake autoverkeer wordt het plangebied in hoofdzaak ontsloten via de N70 Blancefloerlaan. Het
gebied is ook bereikbaar via enkele lokale zijstraten van de Halewijnlaan en de Blancefloerlaan: Paul
Housmansstraat, Willem Gijselsstraat en August Van Cauwelaertstraat. Het plangebied is voor auto’s
NIET bereikbaar vanaf de Charles De Costerlaan.
Wat de bereikbaarheid van het plangebied voor voetgangers en fietsers betreft, zijn de N70 (Blancefloerlaan) en de N49a (Charles De Costerlaan) binnen het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
aangeduid als functionele fietsroute. Beide wegen zijn voorzien van (grotendeels conforme) fietsinfrastructuur.

Figuur 5-2: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk t.h.v. plangebied (Bron:
www.mobielvlaanderen.be)

Het huidig openbaar vervoer-aanbod wordt op basis van de netplannen en uurregelingen van De Lijn
en de NMBS in beeld gebracht:
•

Uit het netplan van De Lijn blijkt dat het plangebied zeer goed ontsloten is en bediend
wordt door maar liefst 17 bus- en tramlijnen. Lijnen 3, 5, 9, 15, 81, 82, 83, 84 en 85 hebben
haltes op de Blancecoerlaan ten zuiden van het plangebied. Lijnen 18 en 89 hebben haltes
op de Charles de Costerlaan. Op de Halewijnlaan, ten oosten van het plangebied, stoppen
lijnen 36, 39, 93, 95, 97 en 99. Tramlijnen 3 en 5, die het gebied verbinden met het
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Antwerps stadscentrum via een tunnel onder de Schelde, vormen daarbij veruit de belangrijkste OV-ontsluiting (hoge frequentie, capaciteit en snelheid).
•

Inzake spoorontsluiting bevindt zich 2 km ten zuidwesten van het plangebied station
Zwijndrecht en 1,5 km ten zuidoosten station Antwerpen-Zuid. Dit zijn echter stations die
niet door alle treinen bediend worden. Veruit de beste spoorontsluiting wordt gevormd
door station Antwerpen-centrum, dat via tramlijnen 3 en 5 rechtstreeks verbonden is met
het plangebied.

Figuur 5-3: Buslijnen t.h.v. plangebied (bron: netplan De Lijn)

5.1.3

Geplande situatie: effectvoorspelling en –beoordeling
Qua effectvoorspelling dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de permanente/reguliere
functies die gepland worden (park, camping, dagrecreatie), en de kortstondige maar zeer verkeersintensieve festivalactiviteiten.
De reguliere functies hebben een laagdynamisch mobiliteitsprofiel. Hun verkeersgeneratie wordt op
kwalitatieve wijze ingeschat en beoordeeld. De mobiliteitseffecten van de festivalactiviteiten worden
ingeschat en beoordeeld op basis van het “Evenementenvervoerplan Summerfestival & Laundry
Day” (Docking Station bvba, versie 3, 12/5/2015) en van de evaluatie van de effectieve organisatie
van Summerfestival en Laundry Day op deze site in 2015 (vergund op basis van een eenmalige
evenementenvergunning).

Tabel 5-1: Beoordelingscriteria en significantiekader discipline Mens-mobiliteit
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Effecten op
bereikbaarheid per
modus

Wijzigingen in
ontsluitingsstructuur

Kwalitatieve beoordeling

Mate van bereikbaarheid
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Verkeerstoename
en verminderde
verkeersafwikkeling
(gemotoriseerd
verkeer)

Intensiteit/
capaciteitverhouding
wegvakken en
kruispunten

Prognose van de gegenereerde
piekintensiteiten in de geplande
situatie en de impact ervan op de
weg- en kruispuntcapaciteit.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van indicatieve rekentools.

Zie uitdieping in onderstaande
tabel

Toename
parkeerbehoefte
en mogelijke
afwenteling op
omgeving

Verhouding
parkeerbehoefte vs.
parkeeraanbod

Prognose van parkeerbehoefte
en toekomstig aanbod.

Effecten zijn significant
negatief als de verwachte
parkeerbehoefte niet gedekt
wordt door het parkeeraanbod.

Verkeersveiligheid
en -leefbaarheid

Conflicten tussen
verschillende weggebruikers (in het
bijzonder auto-verkeer
– langzaam verkeer)
Barrièrewerking /
oversteekbaarheid

Kwalitatieve beoordeling
potentieel onveilige situatie,
oversteekbaarheid en fiets- en
voetgangerscomfort

Ongevalrisico, comfortniveau,
oversteekbaarheid (kwalitatief)

Op het lokaal wegennet wordt de verkeersafwikkeling bepaald door de capaciteit en belasting van de
kruispunten. Voor rotondes, voorrangskruispunten en lichtengeregelde kruispunten wordt resp.
volgend significantiekader gebruikt:

Tabel 5-2: Significantiekader verkeerstoename en verkeersafwikkeling kruispunten
rotonde / voorrangskruispunt
Evolutie t.o.v. huidige toestand:

Verbetering

Status quo

Verslechtering

<80%

+1

0

-1

80-90%

0

-1

-2

90-100%

-1

-2

-3

>100%

-2

-3

-3

Verbetering

Status quo

Verslechtering

<90%

+1

0

-1

90-100%

0

-1

-2

>100%

-1

-2

-3

Toekomstige verzadigingsgraad:

Lichtengeregeld kruispunt
Evolutie t.o.v. huidige toestand:
Toekomstige verzadigingsgraad:

Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte evolutie t.o.v. de bestaande toestand en met de
absolute score in de geplande toestand: Om van verbetering of verslechtering te spreken moet er
wel een significant verschil zijn (verzadigingsgraad minstens +/-5%).
Er kan hierbij aangestipt worden dat de piekmomenten qua verkeersgeneratie van de festivalactiviteiten doorgaans niet samenvallen met de klassieke spitsuren op werkdagen (vakantieperiode,
weekend, avond/ nacht, late voormiddag).
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5.2
5.2.1

Geluid

Studiegebied
De afbakening van het studiegebied gebeurt in functie van de te verwachten geluidseffecten van het
plan. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de aanlegfase (graaf- en bouwwerken,…), de permanente/reguliere geplande functies (park, stadscamping, dagrecreatie) en de
festivalactiviteiten. Voor de eerste twee categorieën is het algemeen studiegebied (plangebied + 200
m daarrond) van toepassing. De festivalactiviteiten daarentegen hebben een veel grotere geluidsimpact (cfr. luide technomuziek). De omvang van het studiegebied wordt derhalve bepaald door de
festivalactiviteiten, en zal afgeleid worden uit de eerder uitgevoerde geluidstudies (zie verder).

5.2.2

Juridische en beleidsmatige context
Vlarem II – milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht
Het wettelijke toetsingskader voor hinderlijke inrichtingen is titel II van het Vlarem (BS 31/7/1995,
aangepast en voor het deel geluid vervangen door BS 31/3/1999). Voor bestaande inrichtingen zijn
de milieukwaliteitsnormen of richtwaarden van toepassing, voor nieuwe inrichtingen worden grenswaarden afgeleid op basis van de ligging van de immissiepunten volgens het gewestplan en het
huidige omgevingsgeluid. Volgens de voorschriften van Vlarem II ‘Bijlage 2.2.1. milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht’ gelden volgende richtwaarden (RW) voor het LA95,1h van het
oorspronkelijk omgevingsgeluid (Tabel 5-4).
De milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht zullen gebruikt worden als toetsingskader voor
de actuele en te verwachten geluidskwaliteit.

Tabel 5-3: Milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95)
Gebied

overdag

‘s avonds

’s nachts

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

5. BIS Agrarische gebieden

45

40

35

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
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Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste
richtwaarde van toepassing.
Dag:
van 07.00 tot 19.00 uur
Avond:
van 19.00 tot 22.00 uur
Nacht:
van 22.00 tot 07.00 uur

Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen specifieke geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze
regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn
7
voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld .
Verkeersgeluid – gedifferentieerde referentiewaarden
Tot op heden bestaan geen bindende Vlaamse richtwaarden voor verkeersgeluid. Het toetsingskader
dat zal gebruikt worden, is gebaseerd op het rapport ‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’ uit 2010, opgemaakt in opdracht van het Departement LNE, en overgenomen in het nieuw
richtlijnenboek geluid en trillingen. Hierin worden volgende gedifferentieerde referentiewaarden
voor wegverkeer voorgesteld:

Tabel 5-4: Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid (LNE, 2010)
Type weg

situatie

hoofd- en
primaire wegen

secundaire wegen

Lden

Lnight

nieuwe woonontwikkeling

55

45

nieuwe wegen

60

50

bestaande wegen

70

60

nieuwe woonontwikkeling

55

45

nieuwe wegen

55

45

bestaande wegen

>55

>45

stand-still

lokale wegen

65

55

nieuwe woonontwikkeling

55

45

nieuwe wegen

55

45

bestaande wegen

>55

>45

stand-still
65

5.2.3

opmerkingen

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

55

Referentiesituatie
De referentiesituatie wordt enerzijds beschreven op basis van de geluidsbelastingskaarten van de
agglomeratie Antwerpen (Lden en Lnight), ingezoomd op de omgeving van de E34, N70 en N49a op
Linkeroever. De geluidsbelastingskaarten voor de agglomeratie Antwerpen werden op 06/06/2014
goedgekeurd door de Vlaamse Regering (referentiejaar 2009 en 2012). Deze kaarten geven de Ldenen Lnight-contouren voor resp. wegverkeer, spoorverkeer, luchthavens en industrie. Enkel geluid van
wegverkeer is relevant binnen het plangebied. De kritische geluidscontouren van de nabijgelegen
spoorwegen en industriële activiteiten (haven, bedrijventerrein Katwilgweg) reiken niet tot binnen
het plangebied.
7

Bron: LNE, Geluidsnormen voor muziekactiviteiten – Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013, oktober 2012
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De geluidsbelastingskaarten zijn terug te vinden op:
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/goedgekeurdegeluidskaarten
Hieronder wordt de Lden-kaart voor wegverkeer weergegeven in de omgeving van het plangebied:

Figuur 5-4: Geluidsbelastingskaart Lden (boven) en Lnight (onder) voor wegverkeer in de omgeving
van het plangebied (bron: LNE)

Uit deze kaart blijkt dat aan de zuidrand van het plangebied, langs de Blancefloerlaan, een Ldenniveau boven de 60 dB(A) en een Lnight-niveau boven de 55 dB(A) voorkomt t.g.v. het verkeer op
deze weg. In de rest van het plangebied ligt het Lden-niveau grotendeels tussen 55 en 60 dB(A). Dit
relatief hoge niveau wordt vnl. veroorzaakt door het verkeersgeluid van de E17 en de E34 ten
westen en zuidwesten van het plangebied. Het Lnight-niveau ligt grotendeels onder de 50 dB(A).
Deze data worden aangevuld met de resultaten van reeds uitgevoerde en eventuele bijkomende
geluidsmetingen. Acoustical Engineering voerde in oktober 2013 een continue geluidsmeting uit
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8

t.h.v. het terrein van korfbalclub Sikopi . Het geluidsniveau op terrein kan representatief beschouwd
worden voor de situatie t.h.v. de westrand van stadswijk Linkeroever.
In het kader van dit plan-MER worden geen bijkomende geluidsmetingen noch trillingsmetingen uitgevoerd.

5.2.4

Geplande situatie: effectvoorspelling en –beoordeling
Qua effectvoorspelling dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de aanlegfase en
de permanente/reguliere functies die gepland worden (park, camping, dagrecreatie), en anderzijds
de kortstondige maar zeer geluidsintensieve festivalactiviteiten.
De geluidseffecten van de aanlegfase (graaf- en bouwwerken, werfverkeer) en van de permanente/
reguliere activiteiten worden op kwalitatieve wijze ingeschat en beoordeeld. Geluidseffecten van de
aanlegfase worden in een plan-MER normaliter niet onderzocht; hier gebeurt dit toch, omwille van
de potentieel permanente effecten van verstoring van avifauna in de nabijgelegen natuurgebieden.
De geluidseffecten van de festivalactiviteiten worden ingeschat en beoordeeld op basis van de reeds
eerder uitgevoerde geluidsstudies:
•

Event Acoustics en Acoustical Engineering, “Antwerpen, evenemententerrein – Prognose
geluidsemissie groot evenement” (26/11/2013);

•

Acoustical Engineering, “Site Middenvijver op Linkeroever Antwerpen” (6/12/2013);

•

Acoustical Engineering, “Site Middenvijver op Linkeroever Antwerpen” (10/6/2014) .

9

De geluidsemissies van de muziekinstallaties tijdens het festival werden bepaald via geluidsmetingen
tijdens de editie 2013 van Laundry Day op site Nieuw Zuid (7/9/2013). De daaruit bepaalde bronvermogens werden vervolgens ingevoerd in een geluidsmodel van het festivalterrein op site Middenvijver. De effectbeoordeling gebeurt op basis van de berekende geluidscontouren t.h.v. de omliggende bewoning en natuurgebieden, rekening houdend met het aldaar reeds aanwezig achtergrondgeluid (cfr. geluidsmetingen en geluidsbelastingskaarten).
De meet- en modelresultaten worden getoetst aan de Vlaremnormen voor geluid in open lucht en
aan de specifieke geluidsnormen voor muziekactiviteiten.
Bij de beoordeling van de geluidsimpact van het verkeer dat gegenereerd wordt door de festivalactiviteiten zal rekening gehouden worden met het moment dat deze verkeersstromen optreden
(b.v. uitgaand verkeer tijdens de nachtperiode) en de dan geldende milieukwaliteitsnormen.

Tabel 5-5: Beoordelingscriteria en significantiekader discipline geluid en trillingen
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Effecten in de
aanlegfase

Geluidsniveaus t.g.v.
aanlegwerken en
werfverkeer

Benaderende inschatting
geluidsbronnen in
aanlegfase

Bijdrage aanlegwerken en
werfverkeer aan lokaal
geluidsniveau

Effecten in de
exploitatiefase

Geluidsniveaus ten
gevolge van festivalactiviteiten

beoordeling op basis van
geluidsmetingen tijdens
eerdere festivals

toetsing aan de milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht
en rspecifieke rgelgeving voor
muziek-activiteiten

Geluidsniveaus ten
gevolge van het

Inschatting o.b.v.
verkeerscijfers in

Stijging of daling immissieniveau
per relevant wegsegment

8

Bron: Acoustical Engineering, “Site Middenvijver op Linkeroever Antwerpen” (6/12/2013)

9

Deze derde geluidsstudie vormt een aanvulling en actualisatie van de eerste twee studies, tekening houdend met 8 i.p.v. 10
muziekpodia en een andere opstelling van de podia.
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Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

gegenereerd verkeer

gemiddelde en pieksituatie (hoofdstuk mens
– verkeer)

Mate van overschrijding van de
gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeer

In het MER-richtlijnenboek discipline geluid en trillingen wordt volgend significantiekader gegeven:
Effectbeschrijving
Sterk positief
Matig positief
Beperkt positief
Verwaarloosbaar
Beperkt negatief
Matig negatief
Sterk negatief

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

Effect op het omgevingsgeluid
verlaging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer
verlaging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)
verlaging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)
verlaging/verhoging van het omgevingsgeluid < 1 dB(A)
verhoging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)
verhoging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)
verhoging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer

De negatieve scores worden gekoppeld aan milderende maatregelen conform §4.1.4.

5.3
5.3.1

Lucht

Studiegebied
Voor de discipline lucht wordt het studiegebied afgebakend tot het gebied waar de emissies een
impact hebben op de concentraties van de omgevingslucht. Aangezien verkeer de enige relevante
emissiebron is t.g.v. het plan, komt het studiegebied voor lucht overeen met dat voor de discipline
mens – mobiliteit.

5.3.2 Juridische en beleidsmatige context
De milieukwaliteitsnormen voor lucht worden beschreven in VLAREM II beschreven. Hieronder worden de normen gegeven voor de meest relevante stoffen SO2, NO2, PM10 en PM2,5 (VLAREM-bijlage
2.5.3.2). Er worden immissiegrenswaarden gegeven enerzijds voor jaargemiddelden en anderzijds
(behalve bij PM2,5) voor dag- of uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per jaar).
Tabel 5-6: Immissiegrenswaarden volgens VLAREM II en Europese dochterrichtlijnen
Polluent

Middelingstijd

Grenswaarde µg/m³

# toegelaten overschrijdingen

NO2 en NOx

1 uur

200

Max. 18 keer per jaar

Kalenderjaar

40

-

24 uur

50

Max. 35 keer per jaar

Kalenderjaar

40

-

Kalenderjaar

25 (20 in 2020)

-

Fijn Stof (PM10)

Fijn Stof (PM2,5)

5.3.3

Referentiesituatie
De actuele luchtkwaliteit in het studiegebied wordt in kaart gebracht op basis van verschilende
bronnen.
Ten eerste kan de situatie ingeschat worden op basis van de gegevens van het VMM-luchtmeetnet.
Er zijn twee VMM-meetposten in de omgeving van het plangebied:
•

Meetpost 42R815 Zwijndrecht – Laarstraat (NO2 en PM10) (ca. 3 km ten westen)

•

Meetpost 40AL01 Antwerpen-Linkeroever – Scheldedijk (PM10) (ca. 2 km ten noordoosten)
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Tabel 5-7: Immissiewaarden 2012 VMM-meetnet
Polluent

Meetpunt

Jaargemiddelde
3
(µg/m )

# overschrijdingen
uurnorm (NO2) of
dagnorm (PM10)

NO2

42R815 Zwijndrecht
40AL01 Linkeroever

33
---

0x
---

Fijn Stof (PM10)

42R815 Zwijndrecht
40AL01 Linkeroever

29
25

28x
18x

Fijn Stof (PM2,5)

Geen meetpunten in studiegebied

In deze twee meetposten werd in 2013 voor de gemeten parameters voldaan aan alle immissiegrenswaarden volgens Vlarem II. Er zijn geen PM2,5-meetpunten in het studiegebied, maar in 2013
was er geen enkel meetpunt in Vlaanderen waar de jaargemiddelde norm van 25 µg/m³ werd overschreden.
Ten derde wordt beroep gedaan op het geoloket ‘lucht’ van de VMM (http://geoloket.vmm.be). Het
geoloket geeft de volgende immissiewaarden in/nabij het plangebied:
•

NO2-jaargemiddelde: west: 37 µg/m³, oost 33 µg/m³ (2012; grenswaarde: 40µg/m³)

•

PM10-jaargemiddelde: west 26 µg/m³, oost 30 µg/m³ (gemiddelde 2010-2012; grenswaarde: 40µg/m³)

•

Overschrijdingen PM10-daggemiddelde: west 21 dagen, oost 35 dagen (gemiddelde 20102012; grenswaarde: 50µg/m³ mag max. 35x per jaar overschreden worden)

Hierbij moet aangestipt worden dat dit geïnterpoleerde immissiewaarden betreft, die voor NO2
betrekking hebben op kwadranten van 1x1 km en voor PM10 op kwadranten van 4x4 km (waarbij
het oostelijk kwadrant b.v. ook het noordelijk deel van de Antwerpse binnenstad en het zuidelijk
deel van de haven beslaat). Algemeen kan gesteld worden dat in alle relevante kwadranten voldaan
wordt aan de luchtkwaliteitsnormen, maar dat ze voor NO2-jaargemiddelde en PM10-overschrijdingen dagnorm wel boven 80% van deze normen gelegen zijn.
Ten derde zal ook gebruik gemaakt worden van de ATMOSYS-kaarten, beschikbaar op de website
http://atmosys.eu/faces/services-annual-maps.jsp. uit onderstaand uittreksel uit de kaart van het
gemodelleerde NO2-jaargemiddelde kan afgeleid worden dat dit in 2013 t.h.v. het studiegebied 31 à
35 µg/m³ bedroeg. Alle beschikbare bronnen leveren dus gelijkaardige immissiewaarden op.

µg/m³
Figuur 5-5: ATMOSYS-kaart – jaargemiddelde NO2 in 2013 – in de omgeving van het plangebied
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Volgens de ATMOSYS-kaart lag de PM2,5-concentratie in 2013 tussen 16 en 20 µg/m³ en werd dus
voldaan aan de toekomstige norm van 20 µg/m³. In het MER zal ook getoetst worden aan de GBI
(gemiddelde blootstellingsindex) en er zal ook aandacht besteed worden aan de parameter EC
(elementair koolstof), waarvoor tot op heden geen kwaliteitsnormen bestaan.

5.3.4

Geplande situatie: effectvoorspelling en –beoordeling
De verwachte relevante effecten voor de discipline lucht zijn louter te wijten aan het gegenereerde
verkeer, zowel in de aanlegfase (werfverkeer) als in de exploitatiefase (verkeersgeneratie van de
geplande functies). Alle luchteffecten worden enkel kwalitatief beoordeeld:
•

De effecten in de aanlegfase betreffen niet kwantificeerbare stof- en geurhinder en luchtemissies van werfverkeer.

•

De verkeersgeneratie van de permanente/reguliere functies (park, camping, dagrecreatie) is
beperkt en komt voornamelijk in minder belaste periodes voor (weekends, vakantieperiodes). Doorrekeningen in CAR Vlaanderen of IFDM Traffic worden niet zinvol geacht.

•

De verkeersgeneratie van de festivals Laundry Day en Summerfestival is zeer groot, zij het
beperkt tot enkele dagen per jaar. Deze verkeersgeneratie wordt uitgemiddeld per etmaal
op jaarbasis en toegevoegd aan de verkeersintensiteit per etmaal in de referentiesituatie (=
geplande situatie). Vervolgens worden zowel de referentie- als de geplande situatie
doorgerekend in IFDM Traffic, en dit voor de wegsegmenten waar zich t.g.v. de festivals
aanzienlijke verkeerstoenames voordoen. Welke wegsegmenten dit precies zijn, zal worden
afgeleid uit het evenementenvervoerplan en uit de evaluatieresultaten van Summerfestival
10
en Laundry 2015 op dezelfde locatie .

Tabel 5-8: Beoordelingscriteria en beoordelingskader discipline lucht
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Effecten in de
aanlegfase

Emissies van polluenten
en stof t.g.v.
aanlegwerken en
werfverkeer

Benaderende inschatting
emissiebronnen in
aanlegfase

Bijdrage aanlegwerken en
werfverkeer aan lokale
luchtkwaliteit

Effecten in de
exploitatiefase

Luchtimmissieniveaus
ten gevolge van
verkeersstromen
gegenereerd of
beïnvloed door het plan

Kwalitatieve beoordeling

Geschatte/berekende stijging
of daling immissieniveaus

Doorrekening in IFDM
Traffic van effecten
festivalverkeer

Toetsing aan significantiekader
lucht

De immissieverschillen tussen de geplande en de referentiesituatei vormen de bijdrage van het plan.
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 telkens uitgedrukt in % t.o.v. de milieukwaliteitsnorm. De negatieve scores worden gekoppeld
aan de wenselijkheid/noodzaak om milderende maatregelen te zoeken en toe te passen.
Indien de milieugebruiksruimte in de referentiesituatie reeds voor meer dan 80% is ingenomen (voor
NO2 komt dit bijvoorbeeld overeen met 32 µg/m³), dan moet reeds bij een beperkte bijdrage (score 1) dwingend gezocht worden naar milderende maatregelen.

10

Toepassing van CAR Vlaanderen is niet aan de orde, omdat geen enkel relevant wegsegment voldoet aan de criteria van een
“street canyon”.
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Tabel 5-9: 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 milieukwaliteitsnormen 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. Bij het ontbreken hiervan dient dit
gemotiveerd te worden.

X > +10%

Zeer belangrijke bijdrage
(-3)

Milderende maatregelen zijn essentieel.

5.4
5.4.1

Bodem

Studiegebied
Het studiegebied voor de discipline bodem bestaat uit het plangebied, met aandacht voor die zones
waar grondwerken kunnen plaatsvinden of waar tijdens de exploitatie nog een invloed op de bodem
te verwachten valt. Indicatief omvat het studiegebied het plangebied inclusief een zone van 200m
daarrond (zie figuur 4-1).

5.4.2

Referentiesituatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter
beschikking is of kan worden gesteld. Voor het onderzoek naar de bodemgesteldheid, bodemkwaliteit en de geologie in het studiegebied wordt in het MER gebruik gemaakt van o.a.:
-

geologische kaart van België;

-

bodemkaart van België voor de beschrijving van de bodemtypes;

-

website van de Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be) waar informatie omtrent boringen, sonderingen, peilputten, waardevolle bodems en/of grondwaterwinningen wordt geraadpleegd;

-

eventuele beschikbare sonderingsverslagen

-

OVAM-databank met locatie van uitgevoerde bodemonderzoeken.
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Figuur 5-6: Situering van het plangebied op de bodemkaart (+ situering bodemonderzoeken)

De bodem van het plangebied heeft voor een groot gedeelte een antropogeen karakter (opgehoogde gronden). Antropogene bodems worden beschouwd als bodems die niet gevoelig zijn voor
verdichting en profielvernietiging. Er zijn ook gedeelten (nog niet opgehoogd ten tijde van de
bodemkartering in de jaren ’60) met een natte zandleem- of een natte kleibodem. Deze bodems zijn
(waren) gevoelig tot zeer gevoelig voor verdichting.
De bodems binnen het plangebied met een antropogeen karakter zijn niet gevoelig voor profielverstoring. De natte zandleem bodems en natte kleibodems hebben geen profielontwikkeling en zijn
daarom ook niet gevoelig voor profielverstoring.
Volgens de digitale informatie van OVAM is er binnen het plangebied een grootschalig oriënterend
bodemonderzoek (OBO) uitgevoerd in 2009. Ten oosten het plangebied is een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in 2003 en zijn er twee eindevaluatieonderzoeken na bodemsaneringswerken
(EEO, 2003 en 2008) beschikbaar. Ten zuiden van het plangebied, aan de overkant van de N70, is een
oriënterend bodemonderzoek (2007) en een beschrijvend bodemonderzoek (BBO, 2006) uitgevoerd.

5.4.3

Geplande situatie: effectvoorspelling en –beoordeling
Tabel 5-10: Beoordelingscriteria en significantiekader discipline bodem
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Grondverzet

Hoeveelheid af te
graven en op te
hogen grond

Kwalitatieve beoordeling
obv voorziene
grondvolumes

Grondverzetvolume en –balans,
mate van lokaal hergebruik

Wijziging
bodemkwaliteit

Gedrag en
ruimtegebruik

Op basis van lokalisatie
van mogelijks
verontreinigde bodems,
uitgaande van
uitgevoerde bodemonderzoeken.

Kwalitatieve bespreking. Effecten
zijn significant als verontreiniging
ontstaat, verplaatst wordt of
wordt gesaneerd of indien
terreinen met bestaande
verontreiniging een gewijzigde
invulling krijgen.
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Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Wijziging stabiliteit

Risico op
bodemzetting

Kwetsbaarheidsbenadering 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.

5.5
5.5.1

Water

Studiegebied
Het studiegebied strekt zich uit tot de volledige zone waarbinnen de kwaliteit en kwantiteit van het
omgevende grond- en oppervlaktewater kan worden beïnvloed. Veiligheidshalve wordt de grens van
de invloedssfeer genomen op 200 m van de grens van het plangebied (zie figuur 4-1). Op
macroschaal kan het studiegebied zich eventueel verder uitstrekken over alle door het project beïnvloedde waterlopen (debiet, waterkwaliteit,…) indien er belangrijke wijzigingen in de waterafvoer
zouden optreden.

5.5.2

Referentiesituatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie in het MER, baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter beschikking is of kan worden gesteld (desktop informatie). Voor het onderzoek
naar de grond- en oppervlaktewaterkwantiteit en -huishouding in het studiegebied wordt in het MER
gebruik gemaakt van o.a.:
-

GIS-kaarten i.v.m. grondwaterkwetsbaarheid en grondwaterstromingsgevoeligheid.

-

Geologie in relatie tot grondwaterhuishouding, meer bepaald grondwaterstanden en
mogelijk aanwezige watervoerende of afsluitende lagen: o.a. geologisch kaartmateriaal en
sonderingen op Databank Ondergrond Vlaanderen (dov);

-

Watertoetskaarten;

-

Deelbekkenbeheerplannen; op korte termijn zullen alle bestaande (deel)bekkenbeheerplannen vervangen worden door het overkoepelend Stroomgebiedbeheerplan van de
Schelde;

-

Infiltratiemogelijkheden: De infiltratiemogelijkheden van het hemelwater naar het grondwater toe worden beschreven, op basis van enerzijds het optekenen van verharde zones
waar infiltratie in principe wordt tegengehouden en anderzijds het in kaart brengen van de
onverharde zones waar infiltratie wel mogelijk is: topografische kaart en orthofotoplan;

-

Waterzuiveringsbeleid en infrastructuur: zoneringsplan, informatie bij VMM en bij Aquafin.
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Figuur 5-7: Situering van het plangebied op de overstromingsgevoeligheidskaart (lichtblauw =
mogelijk overstromingsgevoelig; oranje lijn = niet-geklasseerde waterloop)

Grondwater
Het risico van verontreiniging van grondwater hangt af van talrijke factoren, die samen de kwetsbaarheid van de ondergrond bepalen. Het grondwater binnen het plan- en studiegebied wordt
beschouwd als zeer kwetsbaar (categorie Ca1) omwille van volgende redenen:
-

deklaag van maximum 5 meter dik of zandige deklaag
onverzadigde zone <= 10 m
watervoerende laag: zand

Onder de discipline water is het bodemgebruik van belang i.f.v. de verhardingsgraad. Het bodemgebruik wordt hiervoor ingedeeld in verharde en niet-verharde bodemgebruiken. Actueel is quasi
heel het plangebied onverhard.
Er wordt geen drinkwaterwinning geëxploiteerd nabij het plangebied.
Oppervlaktewater
Het plangebied is gelegen in het Beneden-Scheldebekken en daarbinnen in het deelbekken Land van
Waas. Voor alle deelbekkens zijn deelbekkenbeheerplannen opgemaakt. Deze zullen op termijn
de
vervangen worden door het overkoepelende 2 Generatie Stroomgebiedbeheerplan voor het
Scheldebekken.
Er bevindt zich in het noordwesten van het plangebied een niet-geklasseerde waterloop zonder
naam.
Op basis van de watertoetskaart (www.geopunt.be) kan vastgesteld worden dat de westelijke helft
van het plangebied zich bevindt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Deze kwalificatie is
evenwel gebaseerd op de bodemtypologie (natte klei of zandleem) volgens de bodemkaart, die werd
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opgemaakt in de jaren ’60 toen dit terrein nog niet was opgehoogd. Inmiddels is ook het westelijk
deel van het plangebied opgehoogd (antropogene bodem) en is het normaliter, zoals de rest van de
opgehoogde terreinen, niet overstromingsgevoelig.
Afvalwater
Inzake afvalwaterafvoer behoort het volledig studiegebied tot het zuiveringsgebied van de RWZI van
Burcht, gelegen langs de Laarbeek, net ten zuiden van de zuidelijke knoop (zuiveringscapaciteit
31.500 IE = bevolking van Zwijndrecht en Linkeroever) (bron: www.aquafin.be).

5.5.3

Geplande situatie: effectvoorspelling en –beoordeling
Tabel 5-11 : Beoordelingscriteria en significantiekader discipline water
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Wijziging grondwaterkwantiteit

Grondwatertafelverlaging of –
verhoging
Impact op grondwaterstromingen

Inschatting invloedstraal
verstoring grondwatertafel en -stromingen

Uitgaande van een kwalitatieve
bespreking wordt het risico op
verstoring van grondwatertafel en -stromingen ingeschat.
Significantie is afhankelijk van
de doorlaatbaarheid van de
ondergrond.

Wijziging
grondwaterkwaliteit

Gedrag en
ruimtegebruik

Op basis van lokalisatie
van mogelijks
verontreinigde grondwaterlagen, uitgaande
van uitgevoerde bodemonderzoeken.

Kwalitatieve bespreking.
Effecten zijn significant als
verontreiniging ontstaat,
verplaatst wordt of wordt
gesaneerd of indien terreinen
met bestaande verontreiniging
een gewijzigde invulling
krijgen.

Wijzigingen in
afwateringsstructuur

Verstoring bestaande
afwatering

Kwalitatieve beschrijving
effecten op afwatering.

Mate van verstoring van
bestaande afwatering

Effecten op
waterkwantiteit

Wijziging piekdebieten t.g.v. afstroom hemelwater
en wijziging
infiltratieoppervlakte

Schatting op basis van
verharde oppervlakte.
Toetsing aan normen
Hemelwaterbesluit.

Mate van overschrijding van de
capaciteit met al dan niet
overstromingsrisico
(benaderend).

Verstoring
overstromingsgebieden

Inname
overstromingsgebied

Mate van verstoring van
overstromingsgebied

Effecten op oppervlaktewaterkwaliteit

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

Impact op rioleringsnet
en waterzuiveringsinfrastructuur

Effect t.g.v.
verhoogde afvoer
van afvalwater

Check o.b.v. zoneringsgegevens VMM of Aquafin
nv of de waterzuiveringsinfrastructuur is voorzien
op de gewenste
ontwikkeling.

Een significant effect treedt op
wanneer de capaciteit van
rioleringen/RWZI overschreden
wordt.
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5.6
5.6.1

Discipline fauna en flora

Studiegebied
Het studiegebied voor de discipline fauna en flora valt minimaal samen met het algemeen studiegebied: het plangebied zelf en een zone van ca. 200 m daarrond (zie figuur 4-1). Dit studiegebied
wordt evenwel verruimd tot alle natuurgebieden in de omgeving van het plangebied, rekening
houdend met de potentiële verstoring van (avi)fauna t.g.v. de geluidsimpact van de festivalactiviteiten.

5.6.2

Referentiesituatie
Voor de beschrijving van de referentiesituatie zal gebruik gemaakt worden van de eerder opgemaakte ecostudie (Antea Group, 2014), Passende Beoordeling voor de festivalactiviteiten (Mieco-effect,
2014) en ontwerp van Passende Beoordeling voor het RUP Middenvijver (Antea Group, 2014).
Speciale beschermingszones
Het plangebied is niet gelegen in speciale beschermingszone (vogel- of habitatrichtlijngebied). Het
meest nabijgelegen Natura-2000 gebied ligt op ca. 500 m ten noordwesten van het plangebied nl.
Vogelrichtlijngebied “De Kuifeend en de blokkersdijk”. Op ca. 600 m ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich het Habitatrichtlijngebied “Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse
grens tot Gent”.
Het gebied Nieuwe Middenvijver (Het Rot), net ten westen van het plangebied, is niet gelegen in een
speciale beschermingszone, maar werd ingericht voor watervogels als compensatie voor de effecten
van de werken aan de Oosterweelverbinding op het vogelrichtlijngebied Blokkersdijk. In die zin dient
Nieuwe Middenvijver de instandhoudingsdoelen voor Vogelrichtlijngebied “De Kuifeend en de
Blokkersdijk” te kunnen behalen en dient het deze functie dan ook te kunnen blijven vervullen (Bron:
Advies ANB, 05/09/2014).
VEN/IVON
Het gebiedsgericht beleid van het natuurdecreet houdt de ontwikkeling van het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) in. Het natuurdecreet legt de voorschriften en geboden in VEN en IVON vast.
Er zijn geen VEN/IVON gebieden gelegen binnen het plangebied. Het meest nabijgelegen VEN/IVONgebied ligt op ca. 500 m ten noordwesten van het plangebied VEN gebied “Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent”.
Biologische waarderingskaart
De biologische waarderingskaart, is een inventaris opgemaakt door het Instituut voor natuur- en
bosonderzoek (INBO) (zie figuur 5-5).
Binnen het plangebied zelf komen biologisch minder waardevolle tot biologisch zeer waardevolle
gebieden voor. Ten noorden, westen en zuiden van het plangebied komen nog verschillende
biologisch minder tot zeer waardevolle gebieden voor. Ten oosten van het plangebied bevinden zich
tussen de bebouwing nog een aantal kleinere minder- en waardevolle gebieden.

2243133037 - kennisgevingsdossier plan-MER RUP Middenvijver

pagina 56

Figuur 5-8: Situering van het plangebied op de biologische waarderingskaart en ten opzichte van
beschermde natuurgebieden

5.6.3

Geplande situatie: effectvoorspelling en –beoordeling
Gezien de mogelijke negatieve effecten op het vogelrichtlijngebied annex VEN-gebied Blokkersdijk
en op het gebied Nieuwe Middenvijver (Het Rot), dat aan de instandhoudingsdoelstellingen van
Blok-kersdijk moet voldoen, moet er zowel een passende beoordeling als een verscherpte
natuurtoets opgesteld worden. aangezien het vogelrichtlijngebied en VEN-gebied grotendeels
overlappen, zullen beide documenten in één rapport geïntegreerd worden, dat als bijlage bij het
project-MER gevoegd zal worden. De passende beoordeling en natuurtoets in het kader van het RUP
Middenvijver zullen voortbouwen op de bestaande rapporten in het kader van de festivalactiviteiten,
opgemaakt in opdracht van Docking Station nv (Mieco-effect, 2014), en het ontwerp van passende
beoordeling, in 2014 opgemaakt door Antea Group.
Gezien de festivals een grote verkeersgeneratie hebben, maar dit slechts enkele dagen per jaar voorkomt, en de verkeersgeneratie van de andere geplande functies zeer beperkt is, kan gesteld worden
dat er geen sprake zal zijn van significante stikstofdepositie t.g.v. plangebonden verkeer t.h.v. het
SBZ Blokkersdijk, waardoor PAS (Programmatorische Aanpak Stikstofdepositie) niet aan de orde is.
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Tabel 5-12: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline fauna en flora
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Biotoopverlies

Verlies vegetatie door
inname
Verlies leefgebied voor
fauna

Uitdrukking van verlies in
oppervlakte minder
waardevolle en waardevolle
elementen (o.b.v. BWK en
veldwerk) + indirect verlies aan
leefbaarheid van fauna (vogels,
zoogdieren, amfibieën,
insecten) op basis van
bestaande gegevens

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 eventueel
beïnvloed waardevol gebied en
eventueel aantal getroffen
soorten op basis van de te
verwachten geluidsimpact, in
relatie tot de soortafhankelijke
richtwaarden voor verstoring

Omvang van het
verstoorde gebied en
belang van de
getroffen soorten

Bodemverstoring

Oppervlakte nietverstoorde 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

Bespreking o.b.v. indicaties op
de ecosysteemkwetsbaarheidskaarten 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

Waar is eutrofiëring te
verwachten

Bespreking o.b.v. de indicaties
op de ecosysteemkwetsbaarheidskaarten en expert
judgement

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
de ecosysteemkwetsbaarheidskaaren en expert judgement
MER-deskundig.
Kwalitatieve bespreking op
basis van verlies aan
bosvegetatie

Effecten kunnen
significant zijn
wanneer de
versnippering /
ontsnippering de
verspreiding van
soorten beïnvloed
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5.7
5.7.1

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Studiegebied
Het studiegebied omvat minimaal het plangebied. De gebieden waar landschappelijke structuren,
elementen en componenten gewijzigd worden, maken deel uit van het studiegebied, evenals de
gebieden waar er invloed is op de landschappelijke en/of archeologische erfgoedwaarde. De omvang
van het studiegebied zal verruimd worden tot 200m rondom het plangebied in functie van de visuele
impact van de geplande ontwikkelingen (perceptieve kenmerken) (zie figuur 4-1).

5.7.2

Referentiesituatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich in eerste instantie op
volgende bronnen:
-

Landschapsatlas, met aanduiding/afbakening van traditionele landschappen, ankerplaatsen,
relictzones, lijn- en puntrelicten;

-

Historische kaarten i.f.v. de beschrijving van de cultuurhistorische ontwikkeling van het
gebied;

-

Databank van beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten;

-

Inventaris Bouwkundig Erfgoed (VIOE);

-

Centrale Archeologische Inventaris (CAI).

Deze desktopstudie wordt aangevuld met een beknopte terreinverkennig, vooral i.f.v. het aspect
“perceptieve kenmerken”.
Volgens de Landschapsatlas is het plangebied gelegen in het traditioneel landschap “Scheldevallei
stroomafwaarts van Gent”. Er zijn geen ankerplaatsen, punt- of lijnrelicten binnen of in de directe
omgeving van het plangebied. Er is wel een relictzone, nl. Blokkersdijk (R10079), op ca. 500m ten
noordwesten van het plangebied.
Er zijn geen beschermde monumenten en stads- of dorpsgezichten, die relevant zijn voor het plangebied, maar wel drie beschermde landschappen:
•

Het Rot (OA000366) (grenzend aan/beperkt overlappend met het plangebied in het westen
en noorden)

•

Het Vliet (OA000365) (ten westen van de E34)

•

Blokkersdijk (OA000364) (ten noorden van de E34 en de N49a)
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5.7.3

Geplande situatie: effectvoorspelling en –beoordeling
Tabel 5-13: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline Landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Impact op
perceptieve
kenmerken

Wijziging in
landschappelijke
structuur (barrièrevorming,…)

Kwalitatieve beschrijving

Omvang van de
wijzigingen

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

Beeld- en
belevingswaarde

Zie discipline mens – ruimtelijke en sociale aspecten
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5.8
5.8.1

Mens, ruimtelijke en sociale aspecten

Studiegebied
Inzake ruimtelijke en functionele aspecten beperkt het studiegebied zich tot het plangebied en de
directe omgeving (indicatief een zone van 200m rond het plangebied). Wat betreft hinderaspecten
wordt het studiegebied uitgebreid tot de nog relevante zone waar zich effecten voor de mens
kunnen voordoen (b.v. door geluidshinder, invloed op luchtkwaliteit, visuele beïnvloeding, …). Deze
uitbreiding van het studiegebied zal dus deels het gevolg zijn van de resultaten van de effectbepalingen voor de andere disciplines (zie figuur 4-1).

5.8.2

Referentiesituatie
In deze discipline worden m.b.t. de bestaande toestand volgende aspecten beschouwd:
-

Gebruikswaarde: sociale en economische waarde van de functies die worden verstoord en
gecreëerd;

-

Beeld- en belevingswaarde: visuele impact van de planonderdelen;

-

Leefbaarheid en woonkwaliteit: huidige en geplande toestand op sociaal vlak (woongelegenheid, voorzieningen, tewerkstelling) en hinderbeleving; voor dit laatste aspect wordt belangrijke
input aangeleverd vanuit de disciplines geluid en lucht; bij de beoordeling van de festivalactiviteiten zal gebruik gemaakt worden van dosis-respons-formules uit de vakliteratuur voor de
inschatting van het potentieel aantal gehinderden in de omgeving.

Alle aspecten die rechtstreeks met het verkeer te maken hebben (bereikbaarheid, verkeersveiligheid,
doorstroming) komen aan bod bij de discipline Mens-mobiliteit.
Voor een beschrijving van de actuele ruimtelijke situatie van het plangebied en omgeving verwijzen
we naar §2.1.

5.8.3

Geplande situatie: effectvoorspelling en –beoordeling
Tabel 5-14: Beoordelingscriteria en significantiekader discipline mens, ruimtelijke en sociale
aspecten
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Gebruikswaarde

Winst / verlies aan
economische functies
Functioneren activiteiten
rond plangebied

Kwantitatieve afweging
(ruimtebalans)
Kwalitatieve beschrijving

Toename / afname aan
economische waarde

Verstoren van het
functioneel weefsel

Doorsnijden, verstoren,
versterken of creëren van
ruimtelijke samenhang

Kwantitatieve/kwalitatieve
beschrijving
Aantal (wandel, fiets, andere)
wegen die onderbroken
worden of hinder kunnen
ondervinden

Significantie van het
effect wordt bepaald
door categorie van de
weg die onderbroken
wordt

Beeld- en
belevingswaarde

Wijziging van de
perceptieve kenmerken
door de realisatie van het
project en bijgevolg
wijziging van de
belevingswaarde

Kwalitatieve beschrijving van
de wijzigingen in de omgeving
die leiden tot een visuele
impact + beschrijving hoe
hierdoor de belevingswaarden kunnen wijzigen

Mate van visuele impact,
mate waarin de
waarnemings- en
waarderingskenmerken
worden beïnvloed

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Effect op woningaanbod.
Hinderbeleving en
gezondheidseffecten door
geluids-/luchtemissies

Kwalitatieve beschrijving
Kwantitatieve afweging van
immissieniveaus (aan te
leveren vanuit disciplines

Omvang van sociale
effecten
% sterk gehinderden
o.b.v. dosis-respons-
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Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

geluid en lucht)
Berekening dosis-responsrelatie geluid o.b.v. geschat
aantal inwoners binnen
geluidscontouren

formules
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6

Verklarende woordenlijst en afkortingen
Alternatief

Een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstelling van het
plan, omvattende: realisatie-, lokatie- en uitvoeringsalternatief

Bemaling

Afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen
zodat werken in droge grond kunnen uitgevoerd worden

Bodemprofiel

Verticale bodemdoorsnede waarin de opbouw en de ontwikkeling van de
bodem waarneembaar is

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg

BS

Belgisch Staatsblad

B/T - Bebouwingsindex

De verhouding van het geheel van bebouwde en/of overdekte
terreinoppervlakte van alle gelijkvloerse ruimtes van een gebouw tot de
totale terreinoppervlakte van een perceel waar op gebouwd wordt, of
desgevallend op alle percelen die deel uit maken van een totaalproject.

Discipline

Milieu-aspect dat in het kader van milieu-effectrapportage onderzocht
wordt, door de regelgeving vastgelegd als de disciplines 'mens', 'fauna en
flora', 'bodem', 'water', 'lucht', 'licht, warmte en straling', 'geluid en
trillingen', 'klimaat', monumenten en landschappen en materiële
goederen'

Emissie

Uitstoot van stoffen in de omgevingslucht

Geplande situatie

Toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het plan

Grondwaterkwetsbaarheid

De grondwaterkwetsbaarheid van een gebied is een code die het risico op
verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende laag
aangeeft (bron: dov)

G/T - Groen/terreinindex

De verhouding van de oppervlakte aan groen ten opzichte van de
oppervlakte van het volledige terrein

Immissie

De wijziging van de aanwezigheid van verontreinigingsfactoren in
atmosfeer, bodem of water rond één of meer bronnen van verontreiniging
ten gevolge van emissie uit deze bron(nen)

Ingreep-effectenschema

Schema of netwerk dat de relatie tussen de milieu

Integraal waterbeleid

Het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen,
beheren en herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken
van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit
watersysteem als zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik,
waarbij de behoeften van de huidige en komende generaties in rekening
wordt gebracht

MB

Ministerieel besluit

MER

Milieueffectrapport (het rapport): milieueffectrapport over een plan of
programma : een openbaar document waarin, van een voorgenomen plan
of programma en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen
alternatieven, de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun
onderlinge samenhang op een systematische en wetenschappelijk
verantwoorde wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd, en aangegeven
wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt,
verholpen of gecompenseerd kunnen worden (bron: mer-decreet van
18/12/2002)

m.e.r.

Milieueffectrapportage (het proces): de procedure die al dan niet leidt tot
het opstellen en goedkeuren van een milieueffectrapport over een
voorgenomen actie en in voorkomend geval tot het gebruik ervan als
hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent deze actie (bron: mer-decreet
van 18/12/2002)
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MER-deskundige

Natuurlijke of rechtspersonen door de Vlaamse minister bevoegd voor het
leefmilieu als deskundige voor het opstellen van een milieu-effectrapport
in een of meerdere disciplines 'mens', 'fauna en flora', 'bodem', 'water',
'lucht', 'licht, warmte en straling', 'geluid en trillingen', 'klimaat' en
'monumenten en landschappen en materiële goederen in het algemeen'

Milderende maatregel

Maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieueffecten van het
plan te vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen

m-mv

Meter onder het maaiveld

MOBER

Mobiliteitseffectenrapport

Ontwikkelingsscenario

Beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening
houdend met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie
onder invloed van plannen en beleidsopties

NOx

Stikstofoxiden

PAE/U

PersonenAutoEquivalenten per uur = eenheid voor verkeersintensiteiten
waarbij PW + 2,5 x VW = aantal PAE/u, met PW = aantal personenwagens
per uur en VW = aantal vrachtwagens per uur.

PM2,5

Uiterst fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 2,5 µm

PM10

Fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 10 µm

Referentiesituatie

De toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie
van de effectvoorspelling, omvattende : de huidige, gewijzigde en de
wenselijke situatie

Relict

Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de
toestand die toenmaals was. Met betrekking tot landschappen kunnen
relicten zeer divers in aard zijn en getuigen in vele gevallen van een
wordingsgeschiedenis. In wezen zijn dit punt-, lijn- en vlakvormige relicten

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

RUP

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Sondering

Een sondering is een proef waarbij een reeks sondeerbuizen, onderaan
voorzien van een sondeerpunt, langzaam en gelijkmatig in de grond wordt
gedrukt en waarbij met bepaalde diepte- of tijdsintervallen, de
conusweerstand, de plaatselijke wrijvingsweerstand en/of de totale
indringingsweerstand worden gemeten. Met de elektrische conus kan ook
de waterspanning in de grond rond de conus worden vastgesteld. (bron:
dov)

Studiegebied

Het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de
milieu-effecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten

TAW

Tweede Algemene Waterpassing (referentieniveau voor de
hoogtebepaling)

V/T - Vloer/terreinindex

De verhouding van de totale vloeroppervlakte tot de totale
terreinoppervlakte van een perceel waarop gebouwd wordt of
desgevallend van alle percelen die deel uitmaken van een totaalproject.
Dakverdiepingen, ondergrondse constructies of kelderverdiepingen
worden niet meegerekend in de totale vloeroppervlakte

Watertoets

Met de “watertoets” gaat de overheid na of een ingreep schade kan
veroorzaken aan het watersysteem. Het watersysteem is het geheel van
alle oppervlaktewater (gaande van water dat een helling afstroomt tot de
rivieren), het grondwater en de natuur die daarbij hoort
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DEEL 2

BIJLAGEN
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1

Bijlage “Locatieonderzoek Festivalterrein”
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