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1 Inleiding

Voorliggend document, de kennisgevingsnota, vormt, samen met de adviesvraag en terinzagelegging van dit rapport, de eerste stap bij de opmaak van een plan-MER. Deze eerste stap heeft
een tweevoudige doelstelling. Het is namelijk de bedoeling om met dit document de administraties en bevolking te informeren over het voorgenomen plan en de onderzoeksmethodiek die zal
toegepast worden om de milieueffecten te onderzoeken en te beoordelen. Daarnaast is het de
bedoeling om zinvolle reacties en informatie te verzamelen die een meerwaarde bieden aan de
plan-m.e.r.
Doelstelling van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna RUP) is een planologische oplossing uit te werken voor de historische Bekaertsite, de cluster woningen langsheen de
Steenbakkerijstraat en de Site Erinstone/Philcosite (hierna cluster Armenpoort). Het plan beoogt
een herbestemming van een voormalig industrieterrein van Bekaert Hemiksem N.V. naar een
levendige, groene woon –en/of werkomgeving. Daarnaast wordt in het RUP de mogelijkheid
geboden om woningen te voorzien in het gebied thv de Armenpoort net als het woongebied in
het noordoosten van het plangebied thv de Steenbakkerijstraat (cfr. hoofdstuk 4 planbeschrijving).
De doelstelling van het plan-MER is het bestuderen en het rapporteren over de milieueffecten
van het voorgenomen programma en afbakening van het RUP en de mogelijke alternatieven.
In de eerste hoofdstukken van deze kennisgevingsnota wordt de betekenis en het procesverloop van milieueffectrapportage beschreven, alsook een aantal algemene inlichtingen. Na de
situering en beschrijving van het plan in hoofdstuk 3 en 4 wordt ingegaan op aspecten als de
overwogen alternatieven, de geplande ontwikkelingen en de beschikbare informatie uit bestaande onderzoeken
Na deze algemene gegevens beschrijft de kennisgevingsnota de wijze waarop het milieuonderzoek zal worden gevoerd rekening houdende met de specifieke eigenheid van het voorliggende
plan. Hiertoe wordt eerst een scoping van het milieueffectenonderzoek uitgevoerd en de algemene methodiek beschreven waarna er dieper wordt ingegaan op de diverse milieudisciplines.
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2 Situering in de m.e.r.-procedure

Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de m.e.r.-procedure. Tevens is het de bedoeling om
informatie te bieden aan inwoners van de gemeente Hemiksem en Schelle waar deze kennisgevingsnota ter inzage ligt en over hoe ze concreet kunnen reageren op dit document.

2.1

Beknopte beschrijving van het plan

Het plan beoogt een herbestemming van een voormalig industrieterrein langsheen de Schelde
in het zuiden van de gemeente Hemiksem naar een levendige, groene woon –en/of werkomgeving. De doelstelling van het plan-MER is het bestuderen en het rapporteren over de milieueffecten van het voorgenomen programma en afbakening van het RUP en de mogelijke alternatieven.

2.2
2.2.1

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

Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt,
moeten drie vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk:
Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?
Ja
De gemeente heeft de intentie om de herbestemming van het gebied ruimtelijk te vertalen
en vast te leggen in een RUP. Een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een plan dat door een
overheidsinstantie wordt opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door de Vlaamse
Regering te worden vastgesteld. Dit maakt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan onder de definitie valt van een plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM.
Valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM?
Ja
Het plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning (waaronder minstens een stedenbouwkundige vergunning) aan een project, zodat het plan onder het toepassingsgebied van het DABM valt.
Valt het plan onder de plan-m.e.r.-plicht?
Ja
Het voorgenomen plan vormt een kader voor projecten zoals die vermeld worden onder Bijlage I, II of III van het m.e.r.-decreet (rubriek 10b stadsontwikkelingsprojecten) . Dit betekent
dat de plan-m.e.r.-plicht van toepassing is. Het betreft wel een klein gebied van lokaal niveau. Het plan kan niet worden omgeschreven als een kleine wijziging (zowel planologisch
als in de feite). In principe kan voor het plan een screening worden opgemaakt. Gezien niet
kan worden uitgesloten dat significant negatieve effecten worden verwacht wordt alsnog een
plan-MER opgemaakt.
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2.2.2

Project-m.e.r.-plicht

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (BS 17/02/2005) bepaalt in
bijlage I, II en III voor welke activiteiten een project-MER vereist is en voor welke activiteiten
een gemotiveerd verzoek tot ontheffing of project-MER-screening kan worden ingediend. Omdat het project een kader vormt voor projecten zoals die vermeld worden in Bijlage I, II of III,
geldt de project-m.e.r.-plicht. De rubriek 10 b “Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de
bouw van winkelcentra en parkeerterreinen” uit bijlage III is van toepassing voor voorliggend
plan (< 1000 woongelegenheden en verkeersgeneratie < 1000 pae/2u).

2.3

Milieu-effectrapportage: algemeen

Het voornemen om binnen het RUP een aantal bestemmingen te wijzigen, zal worden getoetst
aan de impact op het milieu. De impact op het milieu wordt nagegaan door de opmaak van een
milieueffectenrapport (kortweg MER). Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een juridischadministratieve procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. Via het milieuonderzoek wordt getracht om
de voor het milieu mogelijk negatieve effecten in een vroeg stadium van de besluitvorming te
kennen zodat ze kunnen worden voorkomen of gemilderd. Op die wijze kan het voorliggend
project of plan worden bijgestuurd. Het milieueffectrapport vormt bijgevolg een belangrijk instrument in de besluitvorming. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om te beslissen of een bepaald project of plan toegelaten of vergund zal worden en onder welke voorwaarden.
Het voornemen om de huidige bestemming van industriegebied planologisch te wijzigen naar
een bestemming waar gemengde stedelijke functies toegelaten worden in een RUP, betreft een
plan, waarbij binnen het plan-MER de milieueffecten worden onderzocht. Omdat het plan-MER
wordt opgesteld in functie van het op te maken RUP moet het duidelijke uitspraken bevatten
omtrent de elementen die in het RUP moeten worden opgenomen, met name een gemotiveerde
afweging van de te herbestemmen gebieden en een opgave van milderende maatregelen met
een ruimtelijke weerslag (bijvoorbeeld eventuele maatregelen inzake parkeergelegenheid, waterberging, groenbuffer, enz.).

2.4

Overzicht van de plan-m.e.r procedure

A) kennisgevingsnota
De initiatiefnemer controleert of het plan moet onderworpen worden aan een milieueffectrapportage. Als het voorgenomen plan MER-plichtig is, stelt de initiatiefnemer een team van deskundigen samen. Na het opstellen van de kennisgevingsnota, dient de initiatiefnemer het dossier in
bij de bevoegde overheid, namelijk de Dienst Mer, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid,
van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Na het ontvangen van de nota onderzoekt
de Dienst Mer of deze volledig is. Na eventuele aanpassingen wordt het dossier volledig verklaard. De administratie neemt een beslissing over de volledigheid van de kennisgevingsnota
binnen een termijn van 20 dagen na ontvangst van de kennisgeving en betekent onverwijld deze beslissing aan de initiatiefnemer.
B) terinzagelegging en richtlijnen
De Dienst Mer stelt de volledig verklaarde kennisgeving onverwijld ter beschikking van het publiek (= terinzagelegging) overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De Dienst Mer bezorgt eveneens een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving aan de
betrokken gemeentebesturen (Hemiksem en Schelle), de provinciale overheid en de door de
Vlaamse regering aangewezen administraties.

1458_0011_KGN, Revisie_a
Pagina 9 van 93

Tijdens de terinzagelegging van de kennisgevingsnota kunnen de burgers reageren. Het volledig verklaarde kennisgevingsdossier zal ter inzage liggen via de website van de dienst Mer, in
de kantoren van de dienst Mer en zal raadpleegbaar zijn via de website van de initiatiefnemer.
Daarnaast zal de nota ter inzage van het publiek liggen op het gemeentehuis van Hemiksem en
Schelle. Via een bericht in de krant en via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente
Hemiksem en Schelle zal de terinzagelegging worden bekend gemaakt. Bij de bekendmaking of
terinzagelegging wordt duidelijk aangegeven dat eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening van het voorgenomen plan-MER binnen de 30 dagen na volledig verklaring van de kennisgeving aan de Dienst Mer moeten worden bezorgd op volgend adres.
Vlaamse overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
mer@vlaanderen.be
Na de terinzagelegging volgt een vergadering met de betrokken instanties, de zogenaamde
‘richtlijnenvergadering’, waarin de opmerkingen op de kennisgevingsnota worden besproken en
wordt nagegaan welke opmerkingen worden meegenomen bij de opmaak van het MER. De resultaten van dit overleg vertaalt de Dienst Mer in de richtlijnen voor de opmaak van het planMER.
C) opmaak MER
Tijdens deze fase stelt het team van erkende deskundigen het MER op onder leiding van een
MER-coördinator, rekening houdend met de opgestelde richtlijnen. Er wordt tussentijds een
ontwerp-MER opgesteld dat zo nodig informeel besproken wordt door de initiatiefnemer, het
team van deskundigen, de Dienst Mer en aangeschreven administraties en openbare besturen
tijdens een zogenaamde ‘ontwerptekstbespreking’.
D) beoordelingsfase
Na eventuele aanpassingen van het ontwerprapport wordt het definitieve plan-MER ingediend
bij de dienst Mer. De dienst Mer controleert of het MER beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen, of de aangewende methodologie correct is en of de opmerkingen verwerkt werden.
Daarna keurt de dienst het MER goed of af en stelt ze een goedkeurings- of afkeuringsverslag
op. Deze goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 50 dagen betekend aan de initiatiefnemer, de betrokken overheden, administraties, de MER-coördinator en het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeentebesturen. Een goedgekeurd MER is een
officieel document. Na goedkeuring worden de ‘niet technische samenvatting’ en het goedkeuringsverslag op de MER-website geplaatst.
Een goedgekeurd plan-MER is - in het kader van een RUP-procedure - vereist ten behoeve van
de voorlopige vaststelling van een RUP.

1458_0011_KGN, Revisie_a
Pagina 10 van 93

2.5

De kennisgevingsnota in relatie tot de m.e.r.-procedure

Zoals hoger aangegeven is de kennisgevingsnota de eerste procedurele stap in de opmaak van
het milieueffectrapport. In deze nota zijn onder meer de voorgenomen activiteit, de aard, de ligging, doelstellingen en verantwoording van het plan beschreven en worden de coördinaten van
de initiatiefnemer en namen van de voorgestelde uitvoerders van het milieueffectrapport vermeld. Ook wordt hierin een overzicht gegeven van de juridische en beleidsmatige context en
onderzochte alternatieven, bestaande en beoogde vergunningen en relevante gegevens uit vorige rapportages en goedgekeurde rapporten. Daarnaast beschrijft deze nota de specifieke milieuaspecten die onderzocht en beschreven zullen worden in het MER, inclusief de verdere aanpak voor de bepaling en de beoordeling van deze aspecten. Ook worden de reeds gekende
moeilijkheden en leemten in de kennis aangegeven.

2.6

Doel van de terinzagelegging

Het doel van de terinzagelegging van de kennisgevingsnota is ten eerste om de betrokken inwoners van de gemeenten Hemiksem en Schelle op de hoogte te stellen van de voorgenomen
activiteit en zijn mogelijke gevolgen op de omgeving. Ten tweede is het de bedoeling om concrete, zinvolle reacties uit te lokken (zie verder) waarmee de Dienst Mer rekening kan houden
bij de opmaak van richtlijnen.
De richtlijnen bakenen de inhoud af van de te bespreken en te onderzoeken onderwerpen in het
milieueffectrapport. Door nuttige inspraakreacties van inwoners kan het onderzoek voor het milieueffectrapport inhoudelijk bijgestuurd worden. Meer informatie is beschikbaar in een folder die
de Dienst Mer daarover heeft opgesteld. Deze folder vindt u op de webstek
www.mervlaanderen.be of bij de milieuambtenaar van uw gemeente. De folder kan u ook aanvragen via mer@vlaanderen.be.

2.7

Wat zijn nuttige inspraakreacties?

De terinzagelegging is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend
worden. Bezwaarschriften kunnen enkel ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek dat
georganiseerd zal worden naar aanleiding van de RUP-procedure en van de latere vergunningsaanvraag. Dit is dus tijdens de latere besluitvormingsprocedure en niet gedurende de
m.e.r.-procedure. Het milieueffectrapport is bij een dergelijk openbaar onderzoek overigens
bruikbaar als instrument om bezwaarschriften te onderbouwen maar ook een basis om ze te
weerleggen. Het is dus in ieders belang dat het milieueffectrapport van goede kwaliteit is.
Zoals eerder vermeld kan de Dienst Mer enkel zinvolle reacties gebruiken voor het opstellen
van richtlijnen die de initiatiefnemer en de deskundigen moeten volgen bij het opstellen van het
MER. Dit kunnen opmerkingen zijn over de vorm en presentatie van het MER maar ook inhoudelijke opmerkingen zoals opmerkingen over het voorgenomen plan zelf, over de alternatieven,
over de beschrijving van de bestaande toestand, milieueffecten en milderende maatregelen,
over de opvolging en evaluatie van de effecten, over de leemten in de kennis, ….

2.8

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

De Dienst Mer bundelt de zinvolle reacties op de kennisgevingsnota en neemt een beslissing
over de inhoud van het milieueffectrapport, de inhoudelijke aanpak, de methodologie van de
rapportage en over de opstellers van het milieueffectrapport. De dienst Mer neemt een beslissing inzake de richtlijnen voor het opstellen van het milieueffectrapport aan de initiatiefnemer en
de betrokken instanties binnen 20 dagen na het einde van de terinzagelegging van de kennisgeving. Deze richtlijnen zijn een openbaar document en elke burger kan ze bij de milieuambtenaar van zijn gemeente opvragen. Deze richtlijnen zijn ook beschikbaar op de webstek
www.mervlaanderen.be.
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2.9
2.9.1

Verdere procedure en besluitvorming
Watertoets

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

2.9.2

Ruimtelijk uitvoeringsplan

De inhoud van het plan-MER, meer specifiek de ruimtelijke consequenties van milderende
maatregelen, zullen worden uitgewerkt in het RUP. Dit dient te gebeuren door alle maatregelen
met ruimtelijke impact verordenend vast te leggen in de stedenbouwkundige voorschriften. In de
toelichtingsnota wordt een overzicht gegeven van alle milderende maatregelen en wordt geduid
op welke wijze enerzijds de maatregelen verordenend vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften en anderzijds hoe op een andere manier invulling gegeven wordt aan de maatregelen (bv. vergunning, stedenbouwkundige verordening, …).
Na de plenaire vergadering (en eventuele bijsturingen) wordt het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld. Dit ontwerp RUP wordt vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt door de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) dewelke een gemotiveerd advies uitbrengt.
Uiteindelijk wordt het RUP (na eventuele aanpassingen) definitief vastgesteld door de gemeenteraad.
De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen die ingaat
de dag na de betekening om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen. Als het besluit van de
gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet tijdig werd geschorst, wordt de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Het RUP treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing
houdende de definitieve vaststelling van het plan in het Belgisch Staatsblad.

2.9.3

Vergunningsprocedure

Vervolgens kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd conform de bepalingen
van het RUP. Voor de realisatie van het plan – in zoverre het een wijziging van de bestaande
toestand betreft – is minstens een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk. Deze vergunning kan pas verleend worden indien het project zich situeert in de daarvoor vereiste bestemming en voldoet aan de vereisten die gesteld worden in het geldende bestemmingsplan (RUP).
Het RUP vormt m.a.w. het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning voor een
project kan worden toegekend.

1458_0011_KGN, Revisie_a
Pagina 12 van 93

2.10 Voorgesteld team van erkend MER-deskundigen
Naam

Discipline

Soetkin Verryt

Coördinatie

Stijn van Pee

Discipline mobiliteit

Guy Putzeys

Discipline geluid

Jan Verstraeten

Discipline lucht

Sofie Heirman

Discipline bodem en pedo-

Erkenning

AMV/ERK/MER/EDA813
MB/MER/EDA/393-V2
MB/MER/EDA/048-V3
MB/MER/EDA-656-B

Onbeperkt

09/10/2015 – verlenging in

logie

Onbeperkt
Onbeperkt
09/10/2015 – verlenging in
aanvraag

Sofie Heirman

Discipline grondwater

MB/MER/EDA-656-B

Sofie Heirman

Discipline oppervlaktewater

MB/MER/EDA-656-B

09/10/2015 – verlenging in

Paul Durinck

Discipline fauna en flora

Onbeperkt

Soetkin Verryt

Discipline landschap,
bouwkundig erfgoed en
archeologie
Discipline mens ruimtelijke
aspecten

MB/MER/EDA-579-V1
AMB/ERL/MER/EDA812
AMB/ERL/MER/EDA812

Onbeperkt

aanvraag
aanvraag

Soetkin Verryt

Onbeperkt

Verder werken mee aan dit plan-MER: Arne Maes (disciplines water, bodem en fauna en flora),
Annelies Anthierens (discipline bodem, oppervlakte- en grondwater), Soetkin Verryt (discipline
mobiliteit), en Charlotte Verlinden (discipline mens en landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie).

2.11 Initiatiefnemer van het rup en plan-MER
De initiatiefnemer van het plan waarop deze nota betrekking heeft is:
Gemeente Hemiksem
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Contactpersoon: Kristof Boving
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3 Situering van het plangebied

3.1
3.1.1

Ruimtelijke situering
Situering op macroniveau
De site is gelegen in de gemeente Hemiksem, ten
zuiden van Antwerpen in het perifere voorstedelijke
gebied aansluitend op Hoboken (stad Antwerpen).
Ten zuiden van de gemeentegrens sluit ze aan op
de gemeente Schelle als buurgemeente.
Aan de westzijde van Hemiksem is de Schelde
gelegen.
De belangrijkste lijninfrastructuren – de N148 Heuvelstraat en de spoorlijn - hebben een noord zuid
gerichte structuur.
Hemiksem wordt ontsloten door de N148 Heuvelstraat die de verbinding vormt tussen Antwerpen
en Boom. Ter hoogte van Boom sluit de N148 aan
op de A12 tussen Antwerpen en Brussel. De ontsluiting van Hemiksem naar de A12 gebeurt via de
lokale wegen die haaks op de Heuvelstraat N148
zijn gelegen.
Parallel aan de N148 is ten oosten ervan de spoorlijn en het station van Hemiksem gelegen.
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3.1.2

Situering op mesoniveau
Het plangebied is gelegen in het zuidwesten van
de gemeente Hemiksem en wordt in het westen
begrensd door de Schelde en de gemeentegrens
van Kruibeke (Kaart 1, 2 en 4)
De N148 raakt aan de oostkant het plangebied en
sluit aan op de hoger gelegen woonwijken en de
dorpskern van Hemiksem. De Delvauxstraat en
Abdijstraat vormen de verbindingsassen tussen het
station en het plangebied.
De ruimtelijke structuur van Hemiksem, het studiegebied op mesoniveau is vrij gefragmenteerd met
weinig structuurbepalende elementen.
De bebouwing heeft zich historisch ontwikkeld rond
de as van de N148 en de spoorlijn en de aantakking naar de A12.
De strook tussen de Schelde en de N148, waar het
plangebied is gelegen, wordt gekenmerkt door een
afwisseling van voornamelijk industrie en groengebieden. Het gebied is hoofdzakelijk ingevuld met
grootschalige bedrijvigheid.
De historische klei-ontginning heeft ervoor gezorgd
dat er een belangrijk niveau verschil van verschillende meter is ontstaan tussen de Schelde en de
hoger gelegen woonwijken.

Volgende functionele structuren zijn te herkennen binnen het studiegebied op mesoniveau in
het algemeen en de gemeente Hemiksem in het bijzonder (bron Masterplan Bekaert).

De bebouwing
wordt gekenmerkt
door de industrie
langsheen de
Schelde en het
woonweefsel
langsheen de as
N148 en de spoorlijn. De site van
Bekaert sluit hierop
aan in het zuiden.

De verkeersstructuur wordt gekenmerkt door het
fijnmazig netwerk
aan straten die
gegroeid zijn in het
woonweefsel zonder logische structuur.
De ontsluiting van
de lokale wegen
gebeurt via de
N148 en via de
Kleidaallaan naar
de A12.
De spoorlijn – met

De landschappelijke structuur
wordt sterk bepaald door de perceelsstructuur. De
ganse Scheldeboord betreft een
verstoord landschap. De oudste
kleiputten die in
onbruik zijn geraakt
zijn overgenomen
door natuur. In het
studiegebied is
geen eenduidig
topografisch profiel

De economische
structuur in de
Scheldeboord werd
lange tijd bepaald
door de Bekaertsite. Sinds de sluiting
van Bekaert beperkt de industriële
activiteit zich tot
het noordelijke deel
van de Scheldeboord te Hemiksem. Ter hoogte
van de abdij bevindt zich een cluster kleine bedrijven

De recreatieve
structuur wordt
bepaald door de
ligging van de abdijsite en park. De
abdij is binnen de
Scheldeboord een
bovengemeentelijk
recreatief ankerpunt. Aan de
noordzijde van het
plangebied is de
site van de Callebeek met het veer
gelegen. Beide
recreatieve structu-
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station te Hemiksem, parallel aan
de N148 heeft een
rechtstreekse verbinding met Puurs
en Antwerpen.

3.1.3

waar te nemen,
met uitzondering
van de straten die
afdalen naar de
Schelde (Scheldestraat, Kallebeekstraat, Nijverheidsstraat).

die op vandaag
nog actief zijn.

ren worden met
elkaar verbonden
door recreatieve
wandel- en fietsroutes.

Situering op microniveau
In het zuiden wordt het plangebied begrensd door de voormalige Sint-Bernardus abdij, tevens beschermd monument.
De oeverzone heeft het landschap en de bebouwing er vorm
gegeven. In het lager gelegen deel van het plangebied bevindt zich de industriële site die met een kaaizone verbonden
is met het water. De industrie maakt deel uit van een band
met opeenvolgende industrie langsheen de Schelde met ten
noorden van het plangebied het gehucht Kallebeek.
Het plangebied van ca. 31 ha omvat onder andere de historische industriële site (ca. 25 ha) langsheen de Schelde in het
zuiden van de gemeente Hemiksem.
Ruimtelijk is het plangebied op te delen in 3 deelgebieden:
Het hoger gelegen plateau nabij de N148 dat aansluit op
de dorpskern van Hemiksem
Het lager gelegen grootschalig voormalig industrieel complex in de kleiput
Gebied tussen de abdij en de Schelde (cluster Armenpoort)
De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door afdalende lokale straten die doodlopen op de Schelde en enkel
benut worden door bestemmingsverkeer. Voor voetgangers
en fietsers is een noord-zuid verbinding via het jaagpad aan
de Schelde. Op de site van Bekaert loopt dit jaagpad langsheen de kaaimuur.

(Bron Masterplan Bekaert)

Hoger gelegen plateau
Dit gebied omvat de hoger gelegen strook, parallel aan de Heuvelstraat N148. Hier bevindt zich het hoofdkantoor van de voormalige industrie en parkeerruimte. De zonevreemde woningen (appartementsgebouwen) en onbebouwd perceel in de Heuvelstraat zijn eveneens opgenomen in het plangebied.
Het omvat vergunde appartementsgebouwen die in bestemming industriegebied zijn gelegen. Ze zijn gelegen nabij de aantakking van de Nijverheidsstraat op de Heuvelstraat en aansluitend met de achterzijde
aan de bedrijfssite van Bekaert. De woningen alsook het onbebouwde perceel (nu in gebruik als parking)
gelegen ter hoogte van de hoek met de Steenbakkerijstraat in het noordoosten van het plangebied worden
eveneens opgenomen binnen het deelgebied.
2 van de 3 woningen ter hoogte van de cluster aan de Steenbakkerijstraat zijn opgenomen in de inventaris
bouwkundig erfgoed.

1458_0011_KGN, Revisie_a
Pagina 16 van 93

Zonevreemde

Hoek Steenbakkerijstraat

Oude kantoorgebouwen Bekaert

appartementsgebouwen

Het lager gelegen grootschalig industrieel complex is op vandaag bijna volledig bebouwd met hangars,
nijverheidsgebouwen, opslagruimten en technische infrastructuur. Op dit moment zijn geen bedrijfsactiviteiten meer aanwezig op de site. Enkel de waterzuiveringsinstallatie, centraal in het gebied is nog in werking.
De site kan qua structuur in 2 zones opgedeeld worden:
1. De kaaizone met kaaimuur aan de Schelde.
2. Het grootste gebied, aansluitend op de kaaizone betreft de nijverheidsgebouwen allen voorzien in wat
kan omschreven worden als de “kleiput”. Dit gedeelte is quasi volledig verhard en bebouwd. Hier bevindt
zich centraal de waterzuiveringsinstallatie. In kader van de toekomstige sanering van het plangebied werd
op 16 maart 2015 een sloopvergunning door de gemeente Hemiksem afgeleverd voor de sloop van alle
gebouwen op de site.

Kaaizone

Oude nijverheidsgebouwen

Cluster Armenpoort
De site betreft een cluster aan kleine bedrijven die deels zijn voorzien in de oude nijverheidsgebouwen.
Het bedrijf Erinstone neemt het grootste gedeelte van de gebouwen in, met onder andere het aparte kantoorgebouw op de kaai. Erinstone verliet in 2014 de bedrijfsgebouwen, waardoor de gebouwen op vandaag leeg staan. Op de site is enkel nog het bedrijf Duracoat Van-Os werkzaam.
De bedrijfsgebouwen sluiten aan op het beschermd monument ‘abdijmuur met poort’. In het verlengde van
de abdijmuur bevindt zich een 19de eeuwse gebouw met enige erfgoedwaarde.

Armenpoort

Erinstone

Ontsluiting plangebied
De hoofdontsluiting van het plangebied bevindt zich aan de Heuvelstraat, recht tegenover de Delveauxstraat. De ontsluiting via de Nijverheidsstraat wordt op vandaag nog gebruikt door het bedrijf Duracoat Van-Os.
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3.1.4

Terreinprofiel

In bovenstaande schets wordt het terreinprofiel van het plangebied, zoals het op vandaag aanwezig is, weergegeven.
Het grootste gedeelte van het plangebied kent een vlakke topografie en sluit aan op het huidig dijkniveau van de
Schelde. Het oostelijke deel van het plangebied is op talud gelegen op niveau van de Heuvelstraat. Tussen het gebied
van de nijverheidsgebouwen en de Heuvelstraat is er een hoogteverschil van +/- 5 meter. Een helling onder de vorm
van een steilrand overbrugt deze hoogte en is begroeid met opgaand groen. Opvallend is de gabariethoogte van de
nijverheidsgebouwen die zeer gelijkvormig is en ruimtelijk overgaat in het grondvlakniveau van de zone aan de Heuvelstraat. Centraal in het plangebied is vervuilde grond gelegen (cfr. 3.3).

3.2

Juridische en beleidsmatige situering

Bijlage 1 geeft een gedetailleerd overzicht van de relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden.
De gemeente Hemiksem behoort volgens het RSV geheel of gedeeltelijk (cfr. afbakening grootstedelijk gebied) tot het grootstedelijk gebied Antwerpen en wordt aangeduid als economisch
knooppunt. Deze aanduiding wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)
verfijnd, waarbij Hemiksem tot de deelruimte grootstedelijk Antwerpen behoort. Relevante doelstellingen voor het gebied zijn de vernieuwing en het uitbouwen van kwalitatieve woonomgevingen.
Volgens het RSPA (Ruimtelijk Structuur Plan Antwerpen) moet de Schelde-oever worden beschouwd als een ‘nieuwe band’ van stedelijkheid aan het water met wonen, natuur, groen,
dienstverleningen en voorzieningen. De rechter oever van de Scheldevallei is landschappelijk
belangrijk als open ruimteverbinding.
Daarnaast wordt de Schelde beschouwd als onderdeel van het gebundeld toeristisch recreatief
netwerk binnen de toeristische ruimte Steden en Stromen. Het stedelijk gebied moet zich oriënteren naar de Schelde, waarbij de ruimtelijke relatie tussen rivier en stad worden versterkt. De
bebouwde strook langsheen de N148 wordt beschouwd als grootstedelijke as.
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In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van
Hemiksem wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling omschreven als een herkenbare, unieke
gemeente binnen het stedelijk gebied Antwerpen.
Het GRS omschrijft volgende visie-elementen:
Uitbouwen van een attractieve woongemeente
en woonomgeving langsheen de Schelde;
Versterken van het stedelijke en groene karakter;
Ontwikkeling van de Scheldeboord;
Versteviging relatie met de Scheldeboord;
Kernversterking en ontwikkeling van omringende gebieden;
Hoogwaardige publieke ruimte, groengebieden
en parken als verbindend geheel binnen de
gemeente. De verdere uitbouw van Hemiksem
als woon- en werkgemeente draagt bij tot het
toeristisch-recreatieve imago van de gemeente;
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Het plangebied is op het gewestplan gelegen in industriegebied. De aanliggende bestemmingen werden reeds gewijzigd door
verschillende bestemmingsplannen. Het
woongebied tussen de N148 en de abdijsite
werd verfijnd in het RUP Abdijomgeving en
RUP Scheldeboorden. De abdijomgeving is
bestemd als parkgebied met ook natuur- en
erfgoedwaarde.
Ten noorden van het plangebied werd de
zone bestemd in het RUP Scheldeboord.
Het braakliggend terrein thv de Steenbakkerijstraat is gelegen in woongebied. De
brownfield werd herbestemd naar woongebied en ecologische parkzone.
Voor de legende wordt verwezen naar bijlage II.

De Schelde, bevaarbare waterloop (categorie 0) grenst ten westen aan de site. De Heuvelstraat
N148 is een oude provincieweg die werd overgedragen aan de Vlaamse Overheid (AWV). Alle
andere wegen in de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn gemeentewegen.
Volgens de atlas der buurtwegen loopt langsheen de site de buurtweg nr. 14, zijnde de huidige
Nijverheidsstraat. Doorheen het plangebied lopen een drietal buurt- of voetwegen. De afschaffingsprocedure werd door de gemeente reeds opgestart.
Het Scheldegebied aan de linkeroever van de Schelde, ter hoogte van het plangebied bevindt
zich in vogelrichtlijngebied: ‘Durme en middenloop van de Schelde’ (BE 2301235). Dit gebied is
eveneens VEN-gebied: ‘de vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender – tot Rupelmonding.
Volgende beschermingen zijn gelegen in de nabijheid van het plangebied:
De Sint Bernardusabdij (BS 1974-02-09). De Sint Bernardusabdij is sinds 1973 geklasseerd
als monument.
De voormalige toegangspoort tot de Sint-Bernardusabdij (BS 1993-09-02) aan de Nijverheidsstraat is sinds 1993 beschermd als monument (OA001036).
De woonkern Callebeek aan de Schelde is beschermd als dorpsgezicht.
Het plangebied is gelegen in het traditioneel landschap ‘Land van Kontich- Ranst’. De ankerplaats (A40024) Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde is gelegen ten westen van het
plangebied op de linkeroever van de Schelde.
De relictzone (R10082) ‘Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en randgemeenten’ bevindt zich ter
hoogte van het oostelijke deel van de Benedenvliet. De relictzone (R10083) ‘Polder van Hemiksem en Schelle’ bevindt zich ten zuiden van het plangebied, ter hoogte van de monding van de
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Benedenvliet in de Schelde. De Schelde en de Vliet zijn lijnrelicten. De voormalige Sint- Bernardusabdij is aangeduid als puntrelict.
De Benedenvliet, gelegen ten zuiden van het plangebied, is een bevaarbare waterloop die momenteel afgesloten is. De Vliet mondt uit in de Schelde ten zuiden van de Sint-Bernardusabdij,
op de grens met Schelle. Het zuidelijk deel van het plangebied grenst aan mogelijks overstromingsgevoelig gebied. Het volledige plangebied is gelegen in antropogene bebouwde zones
volgens de bodemkaart. Het betreft lege kleiputten ontstaan door de kleiontginningen tot het
einde van de 19de eeuw. De kleiputten werden afgegraven vanaf de Schelde tot de aangegroeide bebouwing op de hoger gelegen gedeelten parallel aan de Schelde.

3.3

Voorgeschiedenis

Brownfieldconvenant
De besprekingen mbt de herinrichting van de voormalige Bekaert site werden opgestart in 2009,
vanaf 2011 is een structureel overleg gestart. In 2012 werd de opmaak van een brownfieldconvenant opgestart, in 2013 werd het ontwerpconvenant afgewerkt. Bekaert NV en OVAM opereren als actor, de gemeente Hemiksem opereert als regisseur. Na het openbaar onderzoek werd
op 31 juli 2014 de definitieve convenant goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Meer dan 100 jaar industriële activiteit aan de Scheldeboorden creëerde de nodige (zware) vervuiling van de gronden. Door de economische activiteit van Bekaert tot 2007 werd de vervuilingsaard pas recent in kaart gebracht door het milieubureau ERM.
Hieruit blijkt dat voor het gehele gebied ondergrondse vervuiling aanwezig is met een aantal
concentratiekernen van zware vervuiling. Daar delen van de site historisch vervuild zijn, los van
de activiteiten van Bekaert wordt de site mee gesaneerd door OVAM.
Algemeen kan gesteld worden dat de vervuilde grond enkel aanwezig is in de “kleiput” wat werd
opgevuld voor de bouw van de gebouwen in het verleden. De site is een oude kleiput waarbij de
bodem van de laatste uitgravingen nog steeds uit klei bestaat. Het is als het ware een impermeabele schelp waar de vervuilde laag niet kan in uitlogen. Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er duidelijke grondwaterstroming in westelijke richting naar de Schelde toe
plaatsvindt. Ook het grondwater van de talud stroomt in de kleiput, waar geen infiltratie mogelijk
is.
Normaal gezien zou door het hemelwater op de site de vervuiling over een lange periode mee
afvloeien richting Schelde, maar dit blijkt niet te gebeuren door de betonnen kaaiwand ter hoogte van de Schelde. Dit bood voor Bekaert de mogelijkheid de interne waterzuivering voor de
vroegere bedrijfsactiviteit om te vormen voor de zuivering van al het (vervuilde) water op de site
voor de lozing in de Schelde.
Het scenario dat momenteel voorligt voor sanering is een systeem van damwanden rond de site
tot in de kleilaag De sanering bestaat erin dat door damwanden rond de site tot in de kleilaag
het risico van horizontale uitloging wordt tegengegaan en dat door folieafdekking deze vervuilde
grondlaag wordt afgedekt. Het betreft enkel het lager gelegen gedeelte waar de sanering effectief dient uitgevoerd te worden. Ovam dient hierover nog een beslissing te treffen. In onderstaande figuur wordt de huidige toestand weergegeven met het voorstel van de uit te graven, de
af te dekken gronden en de bestaande grondwaterstromingen. Het bodemsaneringsproject zal
worden opgemaakt in functie van de voorliggende herbestemming van het plangebied, dat
wordt vastgelegd in het RUP waarvoor voorliggend plan-MER wordt opgemaakt. De sanering is
bijgevolg een strikte voorwaarde voor de ontwikkeling van het gebied.
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Figuur 3-1 Schets van de bestaande situatie

Masterplan
In 2014 werd voor de site Bekaert een masterplan opgemaakt door de gemeente Hemiksem,
waarbij de krachtlijnen voor de ontwikkeling van de site wordt vastgelegd en gedragen wordt
door de verschillende actoren. Voorafgaand aan het masterplan werden in opdracht van Bekaert door ECSA op basis van een kosten-batenanalyse scenario’s voorgesteld voor de herontwikkeling van de Bekaert site te Hemiksem. Vanuit de studie worden twee gemengde scenario’s
naar voor geschoven (zie hoofdstuk 5 inrichtingsalternatieven) die bestaan uit:
voorzien van bedrijvigheid (KMO en kantoorachtigen) volgens specifieke profielen en onder
specifieke randvoorwaarden;
voorzien van een zorgboulevard;
voorzien van woongelegenheden;
voorzien van publieke en private voorzieningen (zowel naar kleinschalige detailhandel, als
kinderopvang, enz.).
Voorafgaand aan het masterplan werden in opdracht van de provincie de twee scenario’s onderworpen aan een mobiliteitsstudie, ecologisch- landschappelijke en economische studie om
de ontwikkeling maximaal te kunnen afstemmen op een aantal bestaande entiteiten binnen hun
specifieke context. De drie deelstudies formuleerden aanbevelingen ifv de ontwikkeling van de
Bekaert site.
Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit de deelstudies werd het programma binnen
het masterplan voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Bekaertsite in 2014 aangepast om zo te
komen tot voorliggend plan (cfr. planbeschrijving).
Studie Scheldeboord
Deelstudie ecologie
Deze studie focust zich op de bovenlokale ecologische infrastructuren. Concrete aanleiding is
de selectie van 2 natuurverbindingen in het RSPA (cfr. beleidsmatige situering):
‘Schelde als natuurverbinding tussen Antwerpen-Linkeroever (Blokkersdijk, Sint-Annabos) en de valleien van Schelde en Rupel’
‘Struisbeek/Vliet als verbinding tussen de groene openruimtevinger ten
zuiden van Antwerpen en Schelde.
De studie reikt mogelijkheden aan om de gewenste ecologische verbindingen te realiseren. In
onderstaande figuur wordt de gewenste ecologische structuur van het plangebied en omgeving
weergegeven.
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Deelstudie mobiliteit
De deelstudie mobiliteit werd opgemaakt onder de vorm van een strategische MOBER, waarbij
in eerste instantie het bereikbaarheidsprofiel werd besproken rekening houdende met de planningscontext, de bestaande toestand en de geplande ontwikkelingen. Daarnaast werd het mobiliteitsprofiel van de verschillende geplande projecten in de omgeving bepaald. De confrontatie
van het bereikbaarheids- en mobiliteitsprofiel resulteert in een eerste effectbeoordeling. De
kamstructuur uit het intergemeentelijke mobiliteitsplan vormde de basis voor het mobiliteitsonderzoek. Voor het mobiliteitsonderzoek werden twee scenario’s met bestemmingsvoorstellen
voor de Bekaert site gehanteerd. Op basis van de resultaten van het mobiliteitsonderzoek werd
het programma aangepast en werden aanbevelingen met betrekking tot bijsturing en verfijning
van het programma geformuleerd.
Uit de studie bleek dat de verkeergeneratie te hoog is en dat het programma moet worden teruggeschroefd en worden afgestemd op de capaciteit van de Kleidaallaan. De voorziene ontwikkelingen op de Bekaert site zorgen voor het gros aan bijkomend verkeer in de omgeving.
Het programma in het Masterplan werd bijgevolg teruggeschroefd tot het programma in voorliggend plan.
Herlocatiestudie bedrijvencluster tussen de Schelde en de Sint-Bernardusabdij
De herlocatiestudie onderzocht de haalbaarheid van een herlocatietraject voor de bedrijvencluster gelegen tussen de Schelde en de Sint-Bernardusabdij. De bedrijvencluster betreft een gebied van ca. 2,5 ha groot en is onmiddellijk aan de Schelde gelegen ten zuidoosten van de Bekaertsite en ten oosten van de Abdij van Hemiksem.
In de studie werden mogelijke alternatieve locaties onderzocht voor de bedrijven Erinstone en
Duracoat. Op vandaag is enkel nog het bedrijf Duracoat Van-Os werkzaam op de bedrijvencluster, Erinstone heeft intussen de site verlaten.
Gezien de geplande ontwikkelingen is het behouden van de bedrijfsactiviteiten op de huidige
locatie geen optie. Een gedeeltelijke verhuis wordt als een suboptimale oplossing gezien. De
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ambities ten aanzien van de gebiedsontwikkeling kunnen slechts beperkt worden gerealiseerd
en het doorzicht naar de Schelde is slechts moeizaam tot stand te brengen. Daarnaast impliceert een gedeeltelijke verhuis nog steeds in aanzienlijke kosten.
De volledige verhuis wordt vanuit de studie als meest wenselijk scenario geacht. Hier tegenover
staan aanzienlijke kostenposten tegenover, waarvoor kostendragers moeten worden gezocht.
De studie biedt kaders voor het tot stand brengen van een verhuis en valorisatie van de bedrijvencluster.
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4 Beschrijving van het plan

4.1

Ontwikkelingsvisie voor het gebied

Het plan beoogt een herbestemming van een voormalig industrieterrein langsheen de Schelde
in het zuidwesten van Hemiksem naar een levendige, groene woon –en/of werkomgeving.
Daarnaast worden de voorschriften voor de braakliggende percelen in het woongebied thv de
Steenbakkerijstraat verfijnd in voorliggend RUP.
Het stopzetten van de activiteiten van Bekaert op de site was de aanleiding tot de herstructurering van het gebied. Door de ligging van de site aan de Schelde heeft de locatie andere potenties dan nieuwe industriële activiteiten. Gelet op de historische vervuiling van de site gaat de
reconversie van brownfield gepaard met sanering. Hiervoor werd een brownfieldconvenant afgesloten (zie §3.3).
Het plan-MER wordt opgemaakt in functie van het RUP, waarin de ruimtelijke bestemming van
het gebied zal worden verfijnd en vastgelegd. Omdat in deze fase van het onderzoek weinig
informatie beschikbaar is over de wijze waarop de bestemmingswijziging vorm zal krijgen of
geen inrichtingsalternatieven opgesteld zijn, wordt een werkhypothese opgesteld op basis van
het gekende programma. Deze werkhypothese geeft een overzicht van de uitgangspunten, de
aannames en de inrichtingsprincipes die als basis worden gehanteerd bij het uitwerken van de
milieubeoordeling.
De werkhypothese voor het voorgenomen programma wordt aangevuld door de landschappelijke en ecologische invulling van het gebied, aanpassing van het terreinprofiel, ontsluiting en parkeren. Deze onderdelen vormen samen de planbeschrijving.
Deze planbeschrijving vormt een vertrekbasis die wordt beoordeeld op milieueffecten. De resultaten van het onderzoek (MER) zullen aangeven of en waar eventuele knelpunten optreden.
Waar knelpunten optreden, worden maatregelen of aanbevelingen voorgesteld. De werkhypothese en resultaten uit het MER zullen in het RUP als basis dienen voor de concrete omzetting
naar bestemmingen.

4.2

Beschrijving van het programma

De werkhypothese – verder het voorgenomen plan genoemd - betreft geen concreet inrichtingsplan, maar vormt de basis voor een mogelijke invulling van het gebied. Het voorgenomen
plan is dan ook niet als definitief te beschouwen, maar vormt een tussenstap in het planproces.
Door de wisselwerking tussen het plan-MER en het RUP wordt de meest optimale invulling van
het gebied nagestreefd.
Het plangebied kan in functie van de gewenste ontwikkeling worden opgedeeld in drie deelgebieden (zie onderstaande figuur):
1. Cluster Armenpoort
2. Steenbakkerijstraat
3. Ontwikkeling site Bekaert
Ontwikkeling tussen landschapspark en Schelde
Landschapspark
Ontwikkeling tussen landschapspark en Heuvelstraat/Nijverheidsstraat
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1. Cluster Armenpoort
In dit deelgebied (2,2ha) wordt de oude Erinstone site herbestemd waarbij een beperkt woonprogramma
kan worden gerealiseerd parallel aan de abdijmuur. Hierbij worden ca. 30 tot 40 wooneenheden (ovv
lofts) voorzien en een 3-tal kantoorachtigen van ca. 100 tot 150 m2.

2. Steenbakkerijstraat
Voor dit deelgebied worden de voorschriften voor de bestemming woongebied verder verfijnd, zodat de
mogelijkheid wordt voorzien om 10 à 15 bijkomende wooneenheden te ontwikkelen.

3. Ontwikkeling site Bekaert
Dit deelgebied omvat een gemengd stedelijk gebied met ruimte voor wonen, zorgvoorzieningen en ondersteunde voorzieningen:
Zorgcomplex met ruimte voor ca. 162 bedden voor RVT en assistentiewoningen (3b)
Woningen (ca. 625 wooneenheden (dichtheid van 25 WE/ha), waarvan minimaal 30% grondgebonden eengezinswoningen en maximaal 70% appartementen) (verdeeld over 3a en 3b)
Ondersteunende voorzieningen (handel, horeca, diensten) met een oppervlakte van max. 6000m2
(3b)
Centraal tussen 3 a en 3b wordt een landschapspark (minimale oppervlakte van 8ha) voorzien.

Variant programma:
Als variant wordt het programma onderzocht met ca. 650 wooneenheden in combinatie met 3.500m2 voor
ondersteunende voorzieningen (waarbij zorgcomplex en landschapspark blijven behouden).
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Onderstaand wordt een korte beschrijving gegeven van de verschillende functies die worden
voorzien in de deelgebieden.
Wonen
Binnen het plangebied wordt binnen de verschillende deelgebieden ruimte voor een kwalitatieve
woonomgeving voorzien. Hierbij wordt 20% aan bescheiden woningen voorzien (Artikel 4.2.4.
§1 Decreet Grond en pandenbeleid). Globaal wordt in de drie deelgebieden gestreefd naar een
woondichtheid van minimum 25 woningen/ha.
Landschapspark
Parallel aan de Schelde wordt een noord-zuidgerichte groenverbinding voorzien die de natuurlijke en landschappelijk waardevolle omgeving van aan de abdijsite in het zuiden over het geplande landschapspark verbindt met Hemixveer, Callebeekbos en de visput ten noorden. De
inrichting van het landschapspark maakt onderdeel uit van de landschappelijke en ecologische
invulling van het volledige plangebied (zie verder bij §4.3).
Zorgprogramma en voorzieningen (aanvullende activiteiten op de zorg)
Het zorgprogramma, zoals bovenstaand beschreven, wordt bovenaan op het plateau in deelgebied 3b voorzien (parallel aan de Heuvelstraat). Het zorgcomplex bestaat uit RVT en assistentiewoningen.
Kantoorachtigen
In deelgebied 1 wordt aansluitend bij het woonprogramma de mogelijkheid voorzien voor de
vestiging van ca. 3 kantoorachtigen van ca. 100 à 150 m 2.

4.3

Landschappelijke en ecologische invulling

In de ecologische studie (cfr. §3.3) werden drie mogelijkheden aangereikt ten aanzien van de
ecologische structuur bij de inrichting van het plangebied, en dit in aansluiting met de ecologische structuren in de omgeving. In het masterplan werd een combinatie van twee mogelijkheden weerhouden, waarbij een centrale groene verbinding (landschapspark) en een landschappelijke dijk langsheen de Schelde wordt voorzien (zie hoger).
De benodigde oppervlakte voor de uitbouw van de natuurlijke structuur en functioneel ecologische verbinding is afhankelijk van het habitattype De ecologische verbinding kan bovendien
worden gecombineerd met de ontsluiting en fietsverbindingen.

Landschappelijke inrichting
nieuwe Scheldedijk

Landschapspark

(Bron: provinciale studie ecologie)
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Het landschapsconcept voor het plangebied kan in volgende schets worden samengevat:
Straat- en pleingroen;
Inrichting van een ecologisch landschapspark met bovenlokaal karakter
(deelgebied 3);
Privé-groen met binnengebieden, omgevingsgroen;
Ecologische corridor (zie hoger) door
een specifieke inrichting van de Scheldeboord voor de doortrekking van de
natuurlijke oever noordwaarts;

(Bron: Masterplan)

4.4

Ontsluiting en parkeren
Ontsluiting naar hoger wegennet
Er wordt een gespreide ontsluiting naar het
hogere wegennet voorzien door (cfr. kaart 4):

Nijverheidsstraat - Delveauxstraat /N
148
de hoofdontsluiting wordt via de oude toegang
van de Bekaertsite voorzien en dit voor de
lokale commerciële functies, zorgboulevard en
de woonblokken.

Heuvelstraat – Steenbakkerijstraat
Noordelijke ontsluiting van het plangebied thv
de Scheldeboorden, waarbij de Steenbakkerijstraat wordt doorgetrokken. Hier wordt enkel
bestemmingsverkeer voorzien.

Heuvelstraat - Nijverheidsstraat
(concept potentiële ontsluiting)

Bestaande ontsluitingsweg als ontsluiting voor
de woningen aan de zuidkant en de cluster
Armenpoort, enkel bestemmend woonverkeer.
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Interne ontsluiting
Er wordt gestreefd naar een autoluwe woonwijk,
waarbij de inrichting zich volledig kan focussen
op voetgangers, fietsers en bewoners.
Als basisprincipe voor een multimodale ontsluiting van het gebied wordt het STOP-principe
aangewend.
De Scheldedijk wordt als hoofdontsluitingsweg
voor fietsers en voetgangers (autovrij) voorzien.
Daarnaast worden kwalitatieve voetgangersassen naar het station en de bushaltes op de
N148 voorzien. Doorheen het landschapspark
wordt een beperkte padenstructuur aangelegd.

(concept potentiële interne ontsluiting)
Parkeren
Het voorstel van bewonersparkeren gaat uit van een parkeerlaag op het huidige maaiveld met
erboven een nieuw maaiveld met bewoning. Het parkeren wordt met andere woorden op de
afgedekte vervuilde bodem georganiseerd en in het maaiveld ingekapseld. Er zijn maximaal
twee parkeerlagen toegestaan, waarbij een parkeerdek bovengronds eveneens mogelijk is. De
wooneenheden worden bovenop het parkeervolume ingepland. De parkeerlaag dient met andere woorden als fundering voor de wooneenheden.
De interne ontsluitingsweg naar de parkings gaat doorheen de verschillende woonenclaves. Dit
kan betekenen dat een permanente erfdienstbaarheid nodig is om toegang te geven aan alle
parkings. Een alternatief is langsheen deze enclaves een ontsluitingsweg in te richten aansluitend op de toekomstige bebouwing.
De parkeerplaatsen voor bezoekers, recreanten, … worden aan de randen voorzien en voor de
bewoners worden fietsenstallingen minstens even dichtbij voorzien dan de parkings. Op die
manier ontstaat een selectieve toegankelijkheid vanaf de randen. Het aantal benodigde parkeerplaatsen voor het vooropgestelde programma zal worden onderzocht binnen de discipline
mobiliteit.

4.5

Onderzoeksvraag terreinprofiel

Behalve de werkhypothese voor het programma, de landschappelijke en ecologische inkleding
en de ontsluiting van het plangebied worden eveneens twee typevarianten met betrekking tot
het terreinprofiel beoordeeld in het plan-MER.
Gezien de beoogde sanering van het terrein (cfr. administratieve voorgeschiedenis) kan in functie van de sanering, herbestemming en inrichting van het plangebied het terreinprofiel van het
plangebied worden aangepast.
Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk die een combinatie van de opgenomen typevarianten kunnen vormen. In onderstaande beschrijving worden twee varianten opgenomen die
als basis worden gehanteerd bij de milieubeoordeling. De twee varianten omvatten de twee
worst cases binnen het onderzoeksvenster, waarbij een oplossing tussenin ook mogelijk zou
kunnen zijn. Ook hierbij betreffen de varianten geen concreet voorstel voor een terreinprofiel,
maar vormt het opnieuw een tussenstap in het planproces. Hierbij zal eveneens door de wisselwerking tussen het plan-MER en RUP de meest optimale terreinprofilering worden nagestreefd.
Bij de verschillende mogelijkheden wordt de keermuur met damplanken ter hoogte van de
Schelde verlaagd en landinwaarts opgehoogd tot ca. + 8,5m TAW. De ruimte die vrijgekomen is
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wordt voorzien met een zandlaag die zich afzet vanuit de Schelde (depositie). De slikken en
schorren worden hiermee uitgebreid.
Onderstaand worden twee uiterste type-varianten voorgesteld voor het terreinprofiel van het
plangebied. Enerzijds is er een variant, terreinprofiel 1, waarbij het huidige terreinprofiel wordt
opgehoogd met een pakket van ca. 3m. Anderzijds wordt terreinprofiel 2 als ander uiterste beoordeeld, waarbij het oude terreinprofiel (van voor de klei-ontginning) wordt hersteld. Deze twee
terreinprofielen zijn de twee uiterste varianten binnen het onderzoeksvenster van het mogelijke
terreinprofiel. In realiteit kan het terreinprofiel/landscaping van het plangebied worden voorzien
volgens een scenario dat een combinatie van beide mogelijkheden bevat. Vanuit de milieubeoordeling zal de meest optimale oplossing moeten blijken.
Terreinprofiel 1

In variant 1 wordt enkel een leeflaag voorzien op de afgedekte gronden. Er wordt een zandlaag van
ca. 1 m voorzien met erboven een humuslaag van ca. 2m. Het betreft de opbouw van een bodemprofiel waarbij drainage in de zandlaag mogelijk is. Op die manier wordt het rotten van organisch materiaal thv de afdeklaag voorkomen. Lokaal kan het bodempakket minder dik zijn bij bijvoorbeeld het
inrichten van waterpartijen. De af te dekken vuile grond wordt effectief afgedekt (cfr. brownfieldconvenant) en de uit te graven vuile gronden worden effectief uitgegraven en terug opgevuld tot op het
niveau van de andere afgedekte gronden. Thv de gebouwen kunnen parkeervolumes worden voorzien, waardoor lokaal geen leeflaag nodig is.
Aan de voet van de cuesta wordt een damwand in functie van de opvang van het grondwater voorzien. Het grond- en oppervlakte water van het hoger gelegen deel wordt voor de grootste hoeveelheid opgevangen onderaan de talud en wordt vertraagd afgeleid langs de site naar de noordelijk gelegen vijver (buiten het plangebied). Er wordt een grondwaterstroom mogelijk gemaakt in het nieuwe
bodempakket die vanaf het talud in westelijke richting Schelde zal verlopen en waarbij een volwaardige bovengrondse waterhuishouding met onder meer grachten, buffering, watervlakken etc. kan
worden gecreëerd. In dit nieuwe bodempakket wordt het grond- en oppervlaktewater zoveel mogelijk
opgevangen, vastgehouden en vertraagd afgevoerd, onder meer aan de hand van open wateropvangsystemen. Eventuele kwel wordt ter hoogte van de damplak mee opgevangen en afgeleid rond
de site.
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Terreinprofiel 2

Bij deze tweede variant van het terreinprofiel wordt een verhoogd maaiveld voorzien, waarbij
het oude terreinprofiel (van voor de klei-ontginning) wordt hersteld. De vervuilde gronden worden analoog als bij terreinprofiel 1 bedekt (en deels uitgegraven en terug opgevuld). De grond
voor de realisatie van het verhoogd maaiveld van ca. 1,5 tot 8 m wordt aangevoerd. In het plangebied wordt opnieuw een volwaardige bovengrondse waterhuishouding voorzien (grachten,
buffering, watervlakken, …). Het verplaatsen van de wateropvang impliceert dat alle grondwater
vanaf het talud in westelijke richting zal stromen, daar waar bij terreinprofiel 1 dit water gedeeltelijk wordt opgevangen aan de voet van het talud en afgeleid wordt rond de site naar de noordelijk gelegen vijver buiten het plangebied.
Thv de gebouwen kunnen parkeervolumes worden voorzien, waardoor lokaal geen leeflaag nodig is.
Deze variant wordt als alternatieve uiterste variant beoordeeld in de milieubeoordeling. Er wordt
een bodemlaag als leeflaag (zand en humuspakket) voorzien van minimaal 1,5 tot ca. 8m hoogte bovenop de afdekking van de gesaneerde gronden. Het ophogen van het terreinprofiel betekent dat een grote hoeveelheid grond moet worden aangevoerd en dat alle grondwater in westelijke richting zal stromen.
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4.6

Overzicht uitgangspunten werkhypothese

Onderstaande tabel geeft aan welke uitgangspunten die worden gehanteerd bij de milieubeoordeling.
Tabel 4.1. Opbouw worst case situatie plangebied
Aspect
Uitgangspunt
Mobiliteit
Verkeersgeneratie: inschatting obv kengetallen
STOP-principe als basis voor multimodale ontsluiting en autoluwe woonwijk
Hinder
Emissies verkeer obv resultaten mobiliteit
Emissies gebouwen (geluid, lucht) obv kencijfers
Geen buffering aan de rand van het plangebied
Verharding
Volledig plangebied wordt verhard (behalve landschapspark)
Parkeervolume dient als fundering voor de infrastructuur
Afwatering (buffering, vertraagde afvoer …) voldoet aan wetgeving en voorwaarden sanering, maar geen bijkomende voorzieningen
Reliëfwijziging Terreinprofiel 1: behoud bestaande terreinprofiel
Terreinprofiel 2: verhoogd maaiveld en aanvoeren grond voor ophoging
FunctiewijziAndere functies dan de voorziene functies in de werkhypothese verdwijnen uit het
ging
plangebied in kader van de sanering (excl. woningen Steenbakkerijstraat en appartementsgebouwen langs Heuvelstraat). Volgende functies worden voorzien in het
plangebied:
Cluster Armenpoort (1): ca. 30 à 40 woningen (ovv lofts) en een 3-tal kantoorachtigen)
Steenbakkerijstraat (2): ca. 10 à 15 bijkomende woningen (appartementen)
Site Bekaert (3):
ca. 625 woningen (ca. 30% grondgebonden eengezinswoningen en 70%
appartementen)
162 bedden voor RVT en assistentiewoningen
ca. 6.000m2 ondersteunende voorzieningen op buurtniveau (handel, horeca, diensten, …)
noord-zuidgerichte groenverbinding ovv landschapspark tussen 3a en 3b
Variant: 650 wooneenheden in combinatie met 3.500m2 ondersteunende
voorzieningen (behoud van zorgcomplex en landschapspark).
Landschappe- Landschappelijke inrichting nieuwe Scheldedijk en centraal noord-zuidgericht
lijke inkleding landschapspark
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Figuur 4-1 overzicht programma RUP Hoge Weg Hemiksem
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5 Overwogen alternatieven

5.1

Nulalternatief

Het nulalternatief – dit wil zeggen het behouden van de huidige toestand – is hier geen wenselijk alternatief. De site is op vandaag grotendeels niet meer in gebruik (voormalige industrieactiviteiten van Bekaert liggen stil sinds 2007). Het behoud van het verlaten industrieterrein vormt
hier geen optie. Het nulalternatief wordt dan ook niet weerhouden als volwaardig alternatief.

5.2

Inrichtingsalternatieven

Site Bekaert
In de studie in opdracht van de provincie Antwerpen (ecologische, mobiliteits- en economische
haalbaarheidsstudie) werden 2 scenario’s onderzocht voor de ontwikkeling van de Bekaertsite.
In deze studies werden de effecten beoordeeld voor de twee scenario’s.
Volgend programma werd voorzien in scenario 1:
KMO (7,04ha)
KMO-kantoorachtigen
(0,39ha)
Zorgboulevard
(3,31ha)
Wonen (6,48ha)
Voorzieningen

1458_0011_KGN, Revisie_a
Pagina 34 van 93

Volgend programma werd voorzien in scenario 1:
KMO (4,39h)
KMO-kantoorachtigen
(0,39ha)
Zorgboulevard
(3,31ha)
Wonen (9,12ha)
Voorzieningen

(Bron: mobiliteitsstudie io Provant)

Zowel de mobiliteitsstudie als de ecologische studie brachten aandachtspunten aan, waar rekening mee werd gehouden bij de opmaak van het masterplan. Uit de mobiliteitsstudie bleek bovendien dat het programma van beide scenario’s op vlak van doorstroming en verkeersafwikkeling in de ruimere omgeving moeilijk houdbaar zijn. Naar aanleiding daarvan werd het programma voor de site teruggeschroefd, zodat de verkeersgeneratie van de site niet groter zal
zijn dan de historische situatie in de periode 2000-2006. Het programma van voorliggend planMER werd opgemaakt op basis van het reeds bijgesteld programma uit het masterplan op basis
van de studie opgemaakt door de provincie. Bijgevolg worden beide scenario’s niet meer onderzocht in voorliggend plan-MER.
Bovenlokale ecologische structuren
In de deelstudie ecologie binnen de studie Scheldeboord werden de mogelijkheden onderzocht
om in het plangebied bovenlokale ecologische structuren te realiseren. Het betreft de 2 natuurverbindingen in het RSPA: Schelde als natuurverbinding tussen Antwerpen Linkeroever en de
valleien van Schelde en Rupel en Struisbeek/Vliet als verbinding tussen de groene open ruimtevinger ten zuiden van Antwerpen en de Schelde. Voor de realisatie van dit ecologisch streefbeeld werden drie scenario’s onderzocht. In de ecologische studie wordt het eerste scenario
waarbij een winterdijk met buitendijkse natuur wordt voorzien niet weerhouden, omwille van de
grote ruimtebehoefte en de ingrijpende gevolgen voor zowel de sanering als de ontwikkelingspotenties van het plangebied. Daarom werd een combinatie van scenario 3 (binnendijkse
groencorridor parallel met de Schelde) en scenario 2 (groencorridor langsheen de Schelde)
voorgesteld (cfr. 3.3)
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6 Geplande ontwikkelingen

6.1

Masterplan abdijsite hemiksem, schelle dorpshart en benedenvliet

In 2012 werd een Masterplan opgemaakt voor de abdijsite te Hemiksem, Schelle Dorpshart en
de Benedenvliet, dat later leidde tot een actieplan. In het Masterplan werden reeds ruimtelijke
keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van de sites.
Abdijsite Hemiksem
Ten zuiden van het plangebied is het RUP ‘Abdijsite’ gelegen. In het plangebied kunnen 3 deelgebieden onderscheiden worden: de abdij en het park rond de abdij, de woonzone tussen het
abdijpark en de N148 en de vallei van de Vliet. De herbestemming van de molens van Hemiksem (in het zuidoosten van het plangebied) werd van goedkeuring onthouden.
Voor de ontwikkeling van de site wordt in het Masterplan gewerkt met vier omgevingsconcepten.

(historische) gebiedskwaliteiten versterken
en identiteit abdijpark
herstellen

Herintroduceren van
poorten – relatie leggen met Schelde en
Benedenvliet

Verbinden met fietsroutes
Hoofdassen: Schelde
en Benedenvliet

Verbinden met openbaar
vervoer en vervoer over
het water

(Bron Masterplan abdijsite Hemiksem, Schelle Dorpshart en Benedenvliet)

Rekeninghoudend met de vier omgevingsconcepten wordt onderstaande conceptschets opgemaakt (bron Masterplan abdijsite Hemiksem, Schelle Dorpshart en Benedenvliet).
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Conceptschets Masterplan Abdijsite

Dorpshart Schelle en Benedenvliet
Ter hoogte van de dorpskern Schelle wordt voorgesteld om een jachthaven aan te leggen.
Hierdoor wordt de band tussen de kern en de Schelde versterkt. Hiervoor moet de Benedenvliet
weer een aansluiting op de Schelde krijgen om het recreatieve waterverkeer toegang te verlenen.
De Benedenvliet dient aangepast te worden om de pleziervaart toe te laten. Door deze jachthaven wordt het centrum versterkt als toeristisch-recreatief knooppunt.
Handels- en horecavoorzieningen worden in de kerkomgeving ingepast aansluitend op de
jachthaven.
De dijkweg langs de Benedenvliet maakt deel uit van het recreatieve netwerk. Zachte recreatie
is hier mogelijk en geeft aansluiting op de fiets- en wandelwegen langs de Schelde en Maeyebeek.
In het Masterplan wordt rekeninggehouden met vier deelstrategieën voor de herinrichting van
het dorpshart Schelle.

Herprofilering van de
Fabiolalaan binnen geïntegreerde en multimodale mobiliteit

Reconversie pastorijsite Kwaliteitsvol dorpsplein
en site huidig gemeenmet relatie tot de Benetehuis
denvliet
Reconversie sporthal en
omgeving
(Bron Masterplan abdijsite Hemiksem, Schelle Dorpshart en Benedenvliet)
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Benedenvliet
In het Masterplan wordt ook hier gewerkt met drie omgevingsconcepten.

Vallei van de Benedenvliet =
landschappelijke ecologische
corridor

6.2

Fiets- en voetgangersverbinding
van recreatieve functies langs de
Benedenvliet

Link met de Abdijsite, het Dorpshart en de fietsroute langs de
Schelde

RUP Scheldeboord Hemiksem

Dit RUP kadert de uitbouw van Callebeek voor zowel wonen, toerisme als groen. Het plangebied is gelegen ten noorden van de bedrijfsgebouwen van Bekaert. Het plan is reeds uitgewerkt
in het concreet project Hemixveer. Op vandaag (augustus 2015) is het project in uitvoeringsfase.

RUP Scheldeboord Hemiksem (Bron mobiliteitsnota Provant)

6.3

Grootstedelijk gebied Antwerpen

Hemiksem is gelegen binnen deelgebied 9 van het RUP Grootstedelijk gebied Antwerpen. Ten
oosten van de kern van Hemiksem wordt een gebied bestemd voor golfterrein met overdruk
natuurverweving Cleydael. Het golfterrein vormt een onderdeel van de open ruimtevinger.
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7 Beschikbare informatie

Hierna wordt een lijst van beschikbare informatie uit reeds gevoerde onderzoeken weergegeven:
Masterplan voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Bekaert site (2014);
Drie deelstudies, mobiliteit, ecologie en economische haalbaarheid, in opdracht van provincie Antwerpen, ifv de afstemming van de verschillende geplande projecten aan de Scheldeboord te Hemiksem en Schelle;
Brownfieldconvenant (2013);
Opstellen scenario’s voor de herontwikkeling van de Bekaertsite te Hemiksem (2012);
Bodemonderzoeken:
Dossiernummer OVAM: 2452: oriënterend bodemonderzoek OBO (2001), een beschrijvend bodemonderzoek BBO (2004), een bodemsaneringsproject BSP (2007) en een
OBOx (Onderzoeksrapport Exploitatie-Onderzoek; 2009) h.v. de percelen ‘Os – Duracoat
NV’ te Hemiksem;
Dossiernummer OVAM: 10598: Oriënterend (2003) en Beschrijvend (2010) bodemonderzoek Bekaert Hemiksem;
Dossiernummer OVAM36349: Oriënterend bodemonderzoek (2011) en bodemsaneringsproject (2012), ten noorden van het plangebied, t.h.v. Hemixveer.
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8 Algemene methodologie van de milieubeoordeling en scoping

8.1

Diepgang van de milieubeoordeling

Het voornemen om het industriegebied te herontwikkelen naar een gemengd gebied met stedelijke functies betreft een plan, waarbij in deze fase van het proces de focus ligt op de inrichting
van het gebied eerder dan op uitvoeringstechnische aspecten. Dit betekent dat niet alle mogelijke milieueffecten in deze fase van het onderzoek (het plan-MER) relevant zijn. De wijze waarop elke milieudiscipline wordt uitgewerkt en de diepgang van de milieueffectenbespreking wordt
daarom verder bepaald door:
het onderzoeksniveau (plan versus project);
de plankenmerken;
omgevingskenmerken.
Het betreft hier een eerste scoping van de milieueffecten. De wijze waarop deze scoping wordt
uitgevoerd wordt hierna verder beschreven. In een volgend hoofdstuk, waar dieper wordt ingegaan op de relevante effectgroepen en de aanpak van de milieudisciplines, wordt deze scoping
toegepast en uitgewerkt. Indien tijdens de opmaak van het plan-MER blijkt dat bepaalde effecten, die momenteel niet worden vermeld, eveneens kunnen optreden, wordt dit uiteraard mee
onderzocht in het plan-MER.

8.1.1

Onderzoeksniveau

Effecten gerelateerd aan de werkzaamheden hebben vaak een tijdelijk karakter en zijn sterk
afhankelijk van de uitvoeringstechnische aspecten, inrichting werfzone, gebruikt materieel, ….
Deze effecten zijn dan ook typerend voor het onderzoek op projectniveau. Gezien momenteel
op planniveau deze gegevens niet gekend zijn en voor zover het tijdelijke effecten betreft, worden effecten ten gevolge van de aanlegfase niet meegenomen op planniveau. Uitzondering
hierop zijn ingrepen die optreden tijdens de aanlegfase, maar aanleiding geven tot permanente
effecten (bvb bemaling).

8.1.2

Plankenmerken

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

-

-

De realisatie van het plan impliceert een zeker direct ruimtebeslag. Dit ruimtebeslag
brengt een aantal milieueffecten met zich mee zoals het verlies van functies. Deze milieueffecten zijn doorgaans definitief (gezien het ruimtebeslag doorgaans definitief is) en onafhankelijk van het gebruik. Het ruimtebeslag ontstaat reeds tijdens de werken (= realisatie
van de aanwezigheid van de infrastructuur). Gezien voorliggend plan wordt gerealiseerd na
de volledige sanering van het plangebied (waarvoor de aanwezige bebouwing dient gesloopt te worden volgens de sloopvergunning gebouwen Bekaert site afgeleverd op 16
maart 2015) zal het ruimtebeslag tgv de realisatie van voorliggend plan beperkt zijn.
De aanwezigheid van de nieuwe infrastructuur (en mogelijk ook het gebruik ervan) heeft
een invloed op de ruimtelijke samenhang van een gebied op diverse vlakken (ecologisch,
landschappelijk, verkeerskundig, …). Hierbij kan enerzijds een barrière ontstaan ten aan-
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-

zien van aanwezige structuren, anderzijds kan de realisatie van het plangebied een versterking betekenen van bestaande structuren of een nieuwe verbinding realiseren. Deze effecten worden ook wel netwerkeffecten genoemd.
Het gebruik van nieuwe infrastructuur brengt verstoring van de omgeving met zich mee.
Deze verstoring is onder meer gerelateerd met emissies (geluid, lucht, licht, trillingen) van
voertuigen … en is daardoor in belangrijke mate afhankelijk van de intensiteit waarmee de
infrastructuur wordt gebruikt. Daarnaast is ook verstoring mogelijk tijdens de aanlegfase
(door de gebruikte werktuigen en uitvoeringstechnieken).

Elk van de clusters van milieueffecten omvat een aantal effectgroepen. Deze effectgroepen
worden in de ingreep-effectentabel (cfr. 8.2) aangehaald en besproken op hun relevantie rekening houdende met de aard van het plan. Hierbij wordt er voor de duidelijkheid onderscheid
gemaakt tussen de relevantie tijdens de werken (aanlegfase) en de gebruiksfase. Tevens wordt
aangegeven binnen welke discipline de effectgroepen relevant zijn.

8.1.3

Omgevingskenmerken

De omgevingskenmerken worden in kaart gebracht aan de hand van het voorkomen van zogenaamde bijzonder beschermde gebieden en bijzonder kwetsbare gebieden. Wat bedoeld wordt
met elk van deze elementen wordt hierna toegelicht en het voorkomen van deze gebieden
wordt besproken.

8.1.4

Bijzonder beschermde gebieden

Met de term ‘bijzonder beschermde gebieden’ worden de gebieden bedoeld zoals geformuleerd
in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan de milieueffectrapportage. De bijzondere bescherming duidt op een bijzondere waarde van het gebied en bijgevolg ook een bijzondere gevoeligheid ten aanzien van
ontwikkelingen in het gebied zelf of de (directe) omgeving.
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn volgende bijzonder beschermde gebieden
gelegen:
Tabel 8.1 Ligging plangebied t.a.v. bijzonder beschermde gebieden
Bijzonder beschermde gebieden

Situering t.a.v. plangebied

natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee vergelijkbare
gebieden, aangewezen op plannen van aanleg
en ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in
de ruimtelijke ordening (kaart 3)

Ter hoogte van het plangebied, aan de overzijde van
de Schelde is volgens het gewestplan natuurgebied
gelegen. Ten zuiden van het plangebied, langsheen de
Benedevliet is eveneens natuurgebied aangeduid op
het gewestplan.

een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht, monument of archeologische zone (kaart
9b)

Ten zuiden van het plangebied (ca. 140m) is het beschermd monument Vml Sint-bernardusabdij gelegen
(OA001036). In het zuiden grenst het beschermd monument ‘vml toegqngspoort … (OA002aan 369) het
plangebied

het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig
het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (kaart 8)

Ter hoogte van het plangebied, aan de overzijde van
de Schelde is het VEN-gebied ‘De Vallei van de Boven
Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding’ gelegen.

de speciale beschermingszones overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
(kaart 8)

In het westen grenst het plangebied aan de Schelde,
als deel van het habitatirichtlijngebied ‘Schelde- en
Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’
(BE2300006).
Aan de overzijde van de Schelde ter hoogte van het
plangebied is het vogelrichtlijngebied ‘Durme en de
middenloop van de Schelde’ (BE2301235) gelegen.
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bosgebieden, valleigebieden, brongebieden,
overstromingsgebieden, agrarische gebieden
met ecologisch belang of ecologische waarde
en ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen
op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening

In het plangebied is geen overstromingsgebied gelegen, agrarisch gebied of bosgebied gelegen met ecologische waarde. Het plangebied is echter gelegen in
het valleigebied van de Schelde

de waterwingebieden en bijhorende beschermingszones type I en II vastgesteld ter uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (kaart 5)

In het plangebied is geen waterwinning gelegen.

een gebied aangeduid overeenkomstig de Conventie van Ramsar inzake watergebieden van
internationale betekenis

Geen aanwezig in het plangebied en in de onmiddellijke omgeving

een beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied zoals aangegeven ter uitvoering van het decreet van 14 juli
1993 houdende maatregelen tot bescherming
van de kustduinen

Geen aanwezig in het plangebied en in de onmiddellijke omgeving

8.1.5

Bijzonder kwetsbare gebieden

De aanwezigheid van bijzonder beschermde gebieden geeft weliswaar een idee van belangrijke
te beschermen waarden, maar geeft vaak onvoldoende de kwetsbaarheid van een gebied weer.
De kwetsbaarheid van een gebied is echter in belangrijke mate bepalend voor de te verwachten
milieueffecten. De kwetsbaarheid wordt hier gekarakteriseerd aan de hand van beschikbaar
kaartmateriaal, dat een ruwe indicatie hiervan geeft. Gezien dit een eerder ruwe werkwijze is
die de specifieke eigenheid van het gebied onvoldoende in rekening brengt, wordt er uitgegaan
van het voorzorgsbeginsel op dit vlak. Dit betekent dat – als er twijfel is over de kwetsbaarheid
– er wordt uitgegaan van een ‘worst case’ inschatting van de kwetsbaarheid.
Onder ‘bijzonder kwetsbare gebieden’ worden bijgevolg deze gebieden begrepen die gevoelig zijn voor ingrepen ter hoogte van het gebied en/of de nabije omgeving. Onderstaande tabel
geeft de bijzonder kwetsbare gebieden weer in de nabijheid van het plangebied.
Tabel 8.2 Ligging plangebied t.a.v. bijzonder kwetsbare gebieden
Bijzonder kwetsbare gebieden

Situering t.a.v. plangebied

Recent overstroomde gebieden (kaart 5)

In het plangebied zijn geen recentelijk overstroomde
gebieden gelegen.

(Open) gerangschikte waterloop (kaart 5)

Het plangebied grenst aan de bevaarbare waterloop
Zeeschelde - Beneden-Zeeschelde
Ten zuiden van het plangebied op ca. 155m is de bevaarbare waterloop 'Benedenvliet - Bovenvliet - Grote
Struisbeek - Mandoursebeek'

Drainageklasse f, g, h of i (bodemkaart 6a)

Het plangebied en omgeving bevindt zich op antropogene gronden.

Overstromingsgevoelige gebieden (watertoetskaart 5)

Er komt geen overstromingsgevoelig zone voor in het
plangebied.

Waardevolle of zeer waardevolle gebieden
(BWK kaart 7)

In het zuiden en noorden grenst het plangebied aan
zeer waardevolle complexen volgens de BWK.

Relictzones en ankerplaatsen

In het noorden grenst het plangebied aan de relictzone
‘Polder van Hemiksem en Schelle (R10083).
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Woonconcentraties (Kaart 2 en 3)
Landbouwgronden met een hoge of zeer hoge
waardering (landbouwtyperingskaart) of aangeduid als herbevestigde agrarische gebieden
(kaart 11)

8.2

Ter hoogte van het plangebied, aan de overzijde van
de Schelde is de relictzone ‘Scheldevallei van Dendermonde tot Kruibeke’ (R14001) en ankerplaats ‘Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde’ (A40024)
gelegen.
Ten zuiden van het plangebied, op ca. 160m is de relictzone ‘Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en randgemeenten’ (R10082) gelegen.
In het oosten grenst het plangebied aan de woningen
van de kern van Hemiksem
Het plangebied kent een zeer lage waardering.

Ingreep-effectenanalyse

De doelstelling van het plan-MER bestaat erin om de milieueffecten van de planologische herbestemming van het industriegebied langsheen de Schelde te Hemiksem in kaart te brengen en
om hierbij de randvoorwaarde en inrichtingsprincipes te formuleren voor de opmaak van het
RUP. Op basis van de planbeschrijving kan worden nagegaan welke ingrepen relevant zijn en
welke mogelijke directe en indirecte effecten deze ingrepen met zich meebrengen. Dit resulteert
in onderstaand ingreep-effectenschema. Zoals hoger vermeld worden de effecten in de uitvoeringsfase niet opgenomen in onderstaande ingreep-effectenanalyse.
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Cluster

Effectgroep

Aanlegfase

Gebruiksfa-

Bespreking relevantie

Relevante

se
Direct

Direct ruimte-

ruimte-

beslag

niet relevant

(relevant)

beslag

milieudiscipline
Relevant gezien de ontwikkeling van het plangebied steeds gepaard gaat met ruimte-inname. De ef-

(Water

fecten tgv het ruimtebeslag treden reeds op tijdens de aanlegfase en zijn definitief bij aanvang van de

Fauna en flora

gebruiksfase. Het definitief ruimtebeslag kan in principe zorgen voor ecotoopinname of inname van

Landschap, bouwkun-

andere functies, wijziging van het bodemprofiel en kan eveneens een impact hebben op het functione-

dig erfgoed en archeo-

ren van het watersysteem (bvb bij inname bergingscapaciteit, verhoogde afstroom hemelwater, …).

logie

Gezien voorliggend plan wordt gerealiseerd na sanering van het plangebied, waarbij de aanwezige

Mens (incl mobiliteit)

infrastructuur wordt gesloopt ikv de sanering (sloopvergunning reeds afgeleverd) wordt de effecten-

Bodem)

groep direct ruimtebeslag als beperkt relevant beschouwd.
Naast ruimtebeslag door het plangebied is er ook tijdelijk ruimtebeslag tijdens de werken door de
stockage van materialen, werfzones, ... dit wordt op planniveau niet mee beoordeeld.
Wijziging

Wijziging van

niet relevant

relevant

De realisatie van het plan heeft een invloed op de ruimtelijke samenhang, zowel wat betreft barrière-

Water

ruimtelijke

verbindingen

werking als wat betreft versterking en realiseren van nieuwe verbindingen. Afhankelijk van het terrein-

Fauna en flora

samen-

Wijziging

profiel zal verticale structuur eveneens relevant zijn.

Landschap, bouw-

hang

structuur

Tijdelijke omleidingen en (weg)onderbrekingen kunnen tijdens de aanlegfase een invloed hebben op

kundig erfgoed en

de ruimtelijke samenhang. Deze tijdelijke effecten worden op planniveau niet mee beoordeeld.

archeologie

De realisatie van het plan kan ook effect hebben op de ruimtelijke structuur, bijvoorbeeld door de ste-

Mens (incl mobiliteit)

delijke ruimtelijke structuur, recreatieve en ecologische te versterken of door de open ruimte structuur
te wijzigen. Deze effecten worden mee beoordeeld.
Verstoring

Geluidsversto-

niet relevant

relevant

ring

T.a.v. de geplande bestemmingswijzigingen wordt het huidige geluidsklimaat in beeld gebracht en

Geluid

wordt de impact van bijkomende geluidsbelasting tgv verkeersgenererende functies en geplande acti-

Fauna en flora

viteiten begroot. Tijdens de werken treedt mogelijk geluidsverstoring op door het gebruik van machi-

Mens (incl mobiliteit)

nes ea. Dit is een tijdelijk effect en wordt op planniveau niet mee beoordeeld.
Trillingshinder

niet relevant

niet relevant

Tijdens de werken kan trillingshinder optreden. Dit hangt evenwel af van de uitvoeringstechnieken en

Geluid

is hoogstwaarschijnlijk slechts zeer lokaal en tijdelijk relevant. Deze tijdelijke effecten worden op planniveau niet mee beoordeeld
Lucht-

niet relevant

relevant

verontreiniging

T.a.v. de geplande bestemmingswijzigingen wordt de huidige luchtkwaliteit in beeld gebracht en wordt

Lucht

de impact van bijkomende emissies (o.a. t.g.v. verkeersgenererende functies) begroot.

Mens (incl mobiliteit)

De mogelijke luchtverontreiniging ten gevolge van het gebruik van machines tijdens de werken wordt
als verwaarloosbaar klein beschouwd en niet mee beoordeeld op planniveau.
Lichthinder

niet relevant

(relevant)

Tijdens de gebruiksfase kan lichthinder mogelijk optreden, bvb straatverlichting. Dit wordt echter sterk

Fauna en flora

bepaald wordt door de technische aspecten van de verlichting. Anderzijds ligt er aangrenzend aan het

Mens (incl mobiliteit)

plangebied aan de overzijde van de Schelde een Vogelrichtlijngebied. Relevantie zal m.a.w. blijken uit
de effectenbeoordeling binnen de discipline fauna en flora.
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Tijdens de werken is lichthinder mogelijk relevant. Dit hangt evenwel af van de uitvoering en is
hoogstwaarschijnlijk slechts zeer lokaal en tijdelijk relevant. Dit tijdelijk effect wordt niet meegenomen
op planniveau.
Visuele

niet relevant

relevant

verstoring

De ontwikkeling van het plangebied kan visuele verstoring met zich meebrengen.

Landschap, bouwkun-

Visuele verstoring tijdens de werken is van tijdelijke aard en wordt bijgevolg niet beoordeeld op planni-

dig erfgoed en archeo-

veau.

logie
Mens (incl mobiliteit)

Tijdens de gebruiksfase kan een invloed optreden op het watersysteem (bvb afstromen hemelwater,

Water

het hydrologisch

grondwaterverontreiniging, …)

(Fauna en flora

en hydraulisch

Tijdens de aanlegfase is gezien de geplande sanering geen bemaling mogelijk zodat geen verstoring
van het watersysteem kan optreden tgv de bemaling.

Landschap, bouwkun-

Verstoring van

systeem

relevant

relevant

dig erfgoed en archeologie)
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Niet alle weergegeven effectgroepen zijn in dezelfde mate relevant. Effecten gerelateerd aan de
werkzaamheden hebben vaak een tijdelijk karakter en zijn sterk afhankelijk van de uitvoeringstechniek. Gezien op dit planniveau geen gegevens gekend zijn met betrekking tot de concrete
uitvoeringswijze en voor zover het tijdelijke effecten betreft, worden deze niet meegenomen op
planniveau. Uitzondering hierop vormen de ingrepen die aanleiding geven tot permanente effecten (bvb definitieve ruimte-inname). Deze effecten worden wel relevant geacht op planniveau.
Tabel 8-3. Aandachtspunten per milieudiscipline
Discipline
Mobiliteit

Aandachtspunten
Evaluatie van de ontsluitingsmogelijkheden en interne bereikbaarheid
Evaluatie van het verkeersgenerend effect van de ontwikkeling van het plangebied
Evaluatie van de begrootte parkeervoorzieningen ifv de parkeerbehoefte
Evaluatie van de cumulatieve effecten van de verschillende planonderdelen en
met ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving

Geluid

Evaluatie impact verkeersgenerend effect op geluidsklimaat langsheen ontsluitingswegen en nabijgelegen woningen (doorvertaling naar discipline mens)
Wijziging geluidsklimaat in woonkern en ecologisch waardevolle gebieden indien deze aanwezig zijn (wordt geïntegreerd binnen de discipline mens en fauna
en flora).

Lucht

Evaluatie impact verkeersgenerend effect op luchtklimaat langsheen ontsluitingswegen en in woonkern (wordt geïntegreerd binnen de discipline mens).
Evaluatie impact gebouwen op luchtklimaat in onmiddellijke omgeving

Bodem

Wijziging bodemkwaliteit Wijziging terreinprofiel en grondverzet

Water

Impact op structuurkwaliteit waterlopen
Impact op grond- en oppervlaktewaterkwaliteit
Impact wijziging verharde oppervlakte op grond- en oppervlaktewatersysteem –
suggesties voor inrichting regenwater, infiltratie- en bufferbekken

Fauna en flora

Verstoring door emissies (geluid, lucht, licht)
Inrichting infiltratie- en bufferbekken
Impact op vogel- en habitatrichtlijngebied overzijde Schelde
Impact ecologische verbindingen en structuur op provinciaal niveau

Landschap, bouw-

Wijziging landschapstructuur, -samenhang

kundig erfgoed en

Wijziging perceptie en belevingswaarde op meso- en macroschaal

archeologie

Aantasting erfgoedwaarde (oa abdijsite)
Wijziging perceptie en belevingswaarde op microschaal
Afwerking, hoogte en architectuur van de gebouwen, overgang naar omliggende
landschap
Wijziging verticale landschappelijke structuur afhankelijk van gekozen terreinprofiel

Mens – ruimtelijke

Winst woon-, handel-, kantoor- en zorgfunctie ipv braakliggend terrein na sane-

aspecten

ring
Verstoring tgv verkeersgenererende werking en emissies (geluid, lucht, licht)
Hinder en veiligheid (leefkwaliteit) van woningen nabij plangebied
Wijziging belevingswaarde
Afwerking, hoogte en architectuur van de gebouwen
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8.3

Relevante milieudisciplines

Op basis van de ingreep-effectenanalyse, de bijzonder beschermde en kwetsbare gebieden
worden volgende milieudisciplines relevant geacht en die een volwaardige uitwerking van de
discipline vergen:
mobiliteit
geluid
lucht
bodem
grondwater
oppervlaktewater
fauna en flora
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
mens – ruimtelijke aspecten
De coördinator zal erover waken dat ook het aspect licht in voldoende mate aan bod komt. Het
aspect licht zal worden behandeld in de discipline mens ruimtelijke aspecten en de discipline
fauna en flora (verstoring).

8.4

Indeling per discipline

Elke discipline wordt als volgt opgebouwd:
Afbakening studiegebied
Beschrijving referentiesituatie
Huidige situatie
Beschrijving referentiesituatie 2020
Geïntegreerd ontwikkelingsscenario
Effectbeschrijving en -beoordeling
Tov referentiesituatie 2020
Tov de juridisch planologische situatie
Tov ontwikkelingsscenario
Milderende maatregelen en aanbevelingen
Synthese
Leemten in kennis
Voorstellen inzake monitoring

8.4.1

Afbakening studiegebied

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het studiegebied. Het plangebied
is het gebied waarvoor een herbestemming wordt vooropgesteld. Het studiegebied is ruimer en
omvat het volledige gebied tot waar de milieueffecten van de vooropgestelde ingrepen zich
(kunnen) voordoen. Het studiegebied is afhankelijk van de beschouwde discipline en wordt voor
elke discipline afzonderlijk bepaald.

8.4.2

Beschrijving referentiesituatie

Drie situaties worden als referentiesituatie beschouwd, met name de huidige situatie (feitelijke
situatie en juridisch planologische situatie), de situatie 2020, waarbij de sanering van het terrein
reeds werd uitgevoerd, en een toekomstige situatie die zich ongeacht (de impact van) het realiseren van de bestemmingswijzigingen - naar verwachting - zal voordoen, het zogenaamde ge-
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integreerd ontwikkelingsscenario (zie geplande ontwikkelingen hoofdstuk 6). Het geïntegreerd
ontwikkelingsscenario bevat een impliciete beoordeling van het nulalternatief.
Voor de beschrijving van de huidige situatie worden de elementen samengebracht uit het voorbereidend onderzoek aangevuld met informatie uit andere studies en informatie verzameld tijdens een terreinbezoek. De beschrijving spitst zich toe op de elementen die relevant zijn voor
de effectenbeoordeling op planniveau. De milieueffecten zullen worden onderzocht ten opzichte
van de situatie na de sanering van het plangebied, ervan uitgaande dat de sanering werd uitgevoerd volgens het geldende wetgevend kader.

8.4.3

Effectvoorspelling en –beoordeling

De methodologie wordt verderop voor elke milieudiscipline verder toegelicht in de desbetreffende disciplines. Belangrijk is dat de onderbouwing van de resultaten transparant is. Dit betekent
dat de toetsingscriteria duidelijk gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de effecten gebaseerd
is op een duidelijk omschreven waardering. Hierbij worden de effecten zowel ten opzichte van
de referentiesituatie 2020 na sanering, ten opzichte van de juridisch planologische situatie, als
ten opzichte van het ontwikkelingsscenario bepaald.
Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de
significantie gemotiveerd. Deze motivering is waar mogelijk kwantitatief onderbouwd.
De beoordeling van de milieueffecten gebeurt systematisch (aan elk effect wordt een significantieoordeel toegekend), onderbouwd (aan de hand van meer specifieke criteria per discipline/effectgroep) en op een uniforme wijze. Volgende terminologie en codering wordt gebruikt in
de significantiebepaling:
Zeer significant negatief (---);
Significant negatief (--);
Matig negatief (-);
Verwaarloosbaar of geen effect (0);
Matig positief (+);
Significant positief (++);
Zeer significant positief (+++).
Bij de beoordeling ten opzichte van de referentiesituatie 2020 wordt eerst per effectgroep een
algemene effectbeoordeling gegeven voor het gehele plangebied. Vervolgens wordt per deelgebied en per effectgroep een beoordeling gegeven. De relevantie van deze opdeling zal per
discipline worden geduid bij de methodologie van de respectievelijke disciplines. De deelgebieden die hierbij onderscheiden worden zijn: deelgebied ‘Cluster Armenpoort (1); Steenbakkerijstraat (2), Site Bekaert. (3a+3b) (cfr. 4.6 werkhypothese). Daarnaast wordt indien relevant ook
een aparte beoordeling gegeven voor de uiterste varianten van het terreinprofiel (terreinprofiel 1
en terreinprofiel 2) (cfr. 4.5 onderzoeksvragen).

8.4.4

Milderende maatregelen en aanbevelingen

Het luik ‘milderende maatregelen en aanbevelingen’ omvat een opgave van alle relevante maatregelen ter voorkoming of ter vermindering van negatieve effecten (=milderende maatregelen)
of ter bevorderen van positieve effecten (=aanbevelingen). Deze milderende maatregelen zijn
suggesties om de milieu-impact te minimaliseren door een aangepaste concretisering van het
plan. Een aantal milderende maatregelen zullen vertaald worden in het RUP (stedenbouwkundige voorschriften). Het MER geeft in de mate van het mogelijke aan welke elementen dienen
vertaald te worden in het RUP en welke milderende maatregelen op een andere manier dienen
te worden geconcretiseerd.
Milderende maatregelen krijgen enig dwingend karakter indien er sprake is van (zeer) significant negatieve effecten (significantie -- tot ---).
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Voor de formulering van milderende maatregelen zal onder meer gesteund worden op de methodiek zoals weergegeven in de ‘Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met
het oog op een verduidelijking en betere doorwerking ervan’ (2012).

1

Figuur 8-1: onderscheiden types van maatregelen (in functie van het doorwerkingsniveau)

8.4.5

Synthese

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

8.4.6

Leemten in de kennis

Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn waarmee de deskundigen
worden geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld volgens:
Leemten met betrekking tot het project (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende gegevens
inzake de plankenmerken).
Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende informatie inzake omgevingskenmerken).
Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende kennis in
dosis-effectrelaties).

8.4.7

Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

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

1

Bron: Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een verduidelijking en betere doorwerking ervan (2012), Antea iof LNE, afd. MNE, dienst MER.
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8.5

Interdisciplinaire gegevensoverdracht

Rekening houdend met de relevante effectgroepen op planniveau en de onderlinge wisselwerking en gegevensoverdracht tussen de verschillende disciplines, kan onderstaande interactie
afgeleid worden.
Tabel 8-4: Overzicht van de gegevensoverdracht tussen de disciplines
Discipline

Gegevens

Gegevensoverdracht naar

Mobiliteit

Verkeersontsluiting

Mens – ruimtelijke aspecten

Verkeersgenererend karakter

Geluid, lucht, mens – ruimtelijke aspecten

Geluid

Geluidsimmissies in natuurge-

Fauna en flora (verstoring)

bieden
Geluidsimmissies ter hoogte van

Mens

bewoning
Lucht

Luchtimmissies in natuurgebie-

Fauna en flora (verstoring)

den
Bodem
Grondwater

Luchtimmissies thv bewoning

Mens

Profielwijziging

Grondwater

Wijziging bodemkwaliteit

Grondwater, fauna en flora

Optreden van verdro-

Oppervlaktewater, fauna en flora

ging/vernatting
Wijziging grondwaterkwaliteit

Oppervlaktewater, bodem, fauna en
flora

Oppervlaktewater

Wijziging waterkwantiteit

Grondwater, fauna en flora

Wijziging waterkwaliteit

Fauna en flora

Wijziging structuurkwaliteit

Fauna en flora, landschap

Ecotoopwijziging

Landschap

Versnippering

Landschap

Landschap

Wijziging perceptieve kenmerken

Mens

Mens

Wijziging ruimtelijke kwaliteit en

Fauna en flora

Fauna en flora

hinder
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9 Methodologie per discipline

In het plan-MER worden de disciplines uitgewerkt volgens de structuur zoals aangegeven in het
vorige hoofdstuk. In wat volgt wordt per milieudiscipline dieper ingegaan op de belangrijkste
onderdelen van elke discipline. Hierbij komen volgende elementen aan bod:
Afbakening studiegebied
wijze waarop het studiegebied wordt afgebakend
Afbakening aandachtsgebieden
Beschrijving van de aandachtsgebieden; dit zijn de gebieden die bijzondere aandacht vergen binnen de voorliggende discipline
Methodiek beschrijving referentiesituatie
Te beschrijven elementen
Elementen die aan bod komen bij de beschrijving van de referentiesituatie.
Relevante informatiebronnen
Informatiebronnen dewelke gehanteerd worden voor de beschrijving van de referentiesituatie.
Effectbespreking en –beoordeling
Algemene aanpak van de discipline met focus op de relevantie en beoogde diepgang.
Beknopte bespreking relevantie en – indien relevant - aanpak per effectgroep met beoordelingscriteria en significantiekaders.
Type van mogelijke milderende maatregelen
Deze elementen vormen de kernelementen voor de uitwerking van de discipline. Bij de uitwerking van de disciplines wordt ook gebruik gemaakt van de van toepassing zijnde richtlijnenboeken.
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9.1

Discipline Mobiliteit

Afbakening studiegebied
Bepalende factoren

Het studiegebied omvat alle wegen waarop de ontwikkelingen voor een significante wijziging in de intensiteiten kunnen zorgen.
Dit omvat de N148, maar ook de belangrijke verbindingen tussen deze N148
en de A12. Dit zijn de Steenwinkelstraat en de Kleidaallaan – Cleydaellaan. In
de kern van Hemiksem gaat het vooral om de Abdijstraat, de Delvauxstraat en
de Saunierlei. De directe ontsluiting van het gebied is ook relevant en verloopt
o.a. via de Nijverheidsstraat en de Scheldestraat.
Afbakening aandachtsgebieden
Bepalende factoren
Bebouwde zones
Kruisingen en aansluitingspunten met lokaal wegennet, langzaam verkeer
en openbaar vervoer
De bovenstaande gebieden vormen de aandachtsgebieden voor de discipline
mobiliteit omdat deze functies een (belangrijke) verkeersattractie betekenen
en/of omdat er een zekere gevoeligheid (verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid) vanuit gaat.
Referentiesituatie
Te beschrijven elementen

Huidige verkeers- en vervoersstructuur met categorisering van de wegen
categorisering fietsnetwerk, openbaar vervoersnetwerk en de technisch
kenmerken van de wegen (gabariet, fietspad, voetpad)
Verkeersstromen (verkeersintensiteit, doorstroming) in onmiddellijke nabijheid van het plangebied
Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid en in onmiddellijke nabijheid
van het plangebied
Relevante informatiebronRuimtelijke structuurplannen en mobiliteitsplannen op de diverse bestuursnen
niveaus
beschikbare voorstudies zoals het masterplan en waarnemingen op terrein
bestaande verkeerstellingen (slangtellingen oktober-november 2012) en
nieuwe verkeerstellingen ifv het plan-MER (september 2015)
kencijfers
Beschrijving en beoordeling milieueffecten
Relevantie discipline
Het functioneren van gemengde stedelijke functies (o.a. wonen) impliceert
enige verkeersgeneratie. Deze kan in principe problemen inzake verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid veroorzaken.
Daarnaast is de kwaliteit van het openbaarvervoersnetwerk en de voorzieningen voor voetgangers en fietsers van belang i.f.v. de rol van deze modi in de
afwikkeling van de door het plan gegenereerde verplaatsingen.
Aangezien dit plan geen (significante) ingrepen aan de weginfrastructuur omvat buiten het plangebied, is vooral de verkeersgeneratie en de effecten van
een toename van de intensiteiten relevant.
Wijziging verkeersinten- Op basis van de berekende verkeersgeneratie wordt nagegaan wat de te
siteit en –doorstroming verwachten verkeersintensiteiten zijn en hoe deze in verhouding staan tot de
theoretische capaciteit van de weg en de gewenste rol van de wegen (afhankelijk van de categorisering). De Intensiteit/Capaciteit-ratio (I/C) geeft de verhouding weer tussen de werkelijke intensiteiten op de weg en de theoretische
capaciteit. Waar de werkelijke intensiteiten de theoretische capaciteit benaderen of overschrijden, ontstaat vertraagd verkeer met kans op filevorming. Het
overschrijden van de theoretische capaciteit, wordt in ieder geval als significant negatief beoordeeld. De effectbespreking wordt genuanceerd indien er
een duidelijke daling optreedt van de verkeersintensiteiten, maar waarbij de
theoretische capaciteit nog steeds overschreden wordt. In het kader van dit
plan worden drie I/C-klassen gehanteerd:
I/C-ratio kleiner dan 0,80: vlotte doorstroming is mogelijk;
I/C-ratio tussen 0,80 en 0,95: doorstroming wordt gehinderd;
I/C-ratio hoger dan 0,95: structurele verkeersproblemen met filevorming.
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Verkeersleefbaarheid

Verkeersveiligheid

Parkeren

Milderende maatregelen
Type

Om de verkeersleefbaarheid voor de lokale wegen te beoordelen wordt voor
de lokale wegen als verbinding tussen kernen een onderscheid gemaakt in
gebruik of belasting (druktebeeld).
De wijziging in gebruik en belasting wordt gehanteerd om de effecten tav verkeersleefbaarheid te beoordelen:
Wegen met een lagere intensiteit, onder de 300 pae/uur, hebben een rustig karakter.
Verkeersintensiteiten tussen 300 pae en 600 pae per uur in beide richtingen worden als normale intensiteiten in de spits beschouwd voor dit type
van wegen.
Wegen met een belasting van meer dan 600 pae/uur worden als druk beschouwd.
Wegen met een belasting van meer dan 900 pae/uur als zeer druk.
Hierbij wordt verder rekening gehouden met:
Het huidig gebruik van de weg: rustig, normaal, druk of zeer druk;
De relatieve stijging of daling van de verkeersintensiteiten op deze wegen
als gevolg van de projectontwikkelingen en circulatiemaatregelen;
Het overschrijden van de leefbaarheidsdrempel van 1.200 pae/uur (beide
richtingen samen).
De beoordeling van positieve en negatieve effecten is verder gebaseerd op
het volgende:
Bij een daling van de verkeersintensiteit op de lokale wegen, speelt de
huidige verkeersdruk een rol. Hoe hoger de verkeersdruk, hoe hoger dat
het procentuele verschil in belasting doorweegt in het beoordelingskader.
Met andere woorden: een beperkte daling van verkeer op een drukke of
zeer drukke weg, weegt meer door dan op een rustige weg.
Bij een stijging van de verkeersintensiteiten wordt eveneens rekening gehouden met de huidige belasting. Anderzijds dient de toename van verkeer ook in perspectief te worden gezien. De drempelwaarden voor de indeling van de verschillende categorieën zijn hierbij maatgevend. Zoals de
intensiteiten beneden de 600 pae/uur blijven, wordt dit als normaal beschouwd voor dit type van weg (neutraal effect). Bij intensiteiten hoger
dan 600 pae/uur is er een matig effect (druk verkeer), bij meer dan 900
pae/uur een significant effect (zeer druk verkeer). Overschrijding van de
leefbaarheidsdrempel, 1200 pae/uur, betekent in alle gevallen een zeer
significant effect.
De effecten inzake verkeersveiligheid betreffen wijzigingen in het optreden
van het risico op ongevallen. Specifieke aandacht gaat naar de veiligheid van
het langzaam verkeer. Indien relevant worden de wijzigingen naar doorstroming op het wegennet beschreven. Een verhinderde doorstroming leidt tot
grote verschillen in snelheid, waardoor conflicten ontstaan en de verkeersveiligheid afneemt. Andere veiligheidsaspecten op het wegennet zijn leesbaarheid, eenvormigheid en het afdwingen van de gewenste snelheid aan hand
van de inrichting van de weg.
Naast de verkeersgeneratie wordt de parkeerbehoefte nagegaan aan de hand
van kencijfers en dit zowel voor het gemotoriseerd verkeer als fietsers. De
berekende behoefte wordt geconfronteerd met het geplande parkeeraanbod.
Aanbevelingen met betrekking tot een optimalisering van de lokale ontsluitingsstructuur
Aanbeveling met betrekking tot aantal parkeerplaatsen, fietsinfrastructuur,
…
Aanbevelingen met betrekking tot het optimaal stimuleren van de diverse
vervoersmodi
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Effectgroep verkeersdoorstroming

Significantie

I/C-ratio onder 0,80 en daling met meer dan 40%

+++

I/C-ratio onder 0,80 en daling met 15 à 40 %

++

I/C-ratio onder 0,80 en daling 5 à 15 %

+

I/C-ratio onder 0,80 en wijziging tussen -5 en + 5%

0

I/C-ratio onder 0,50 en stijging 5 à 40%
OF

-

I/C-ratio 0,50 – 0,80 en stijging 5 à 15%
I/C-ratio onder 0,50 en stijging met meer dan 40%
OF
I/C-ratio 0,50 – 0,80 en stijging 15 à 40%

--

OF
I/C-ratio 0,80 – 0,95 ongeacht stijging intensiteiten
I/C-ratio 0,50 – 0,80 en stijging met meer dan 40%
OF

---

I/C-ratio hoger dan 0,95 ongeacht stijging intensiteiten

Rustig

Normaal

Druk

Zeer druk

Beoordeling

Effectgroep verkeersleefbaarheid
Nvt

Significantie

Daling van meer dan

Daling van meer dan

Daling van meer dan

50%

40%

30%

Daling van meer dan

Daling tussen 30 en

Daling tussen 25 en

Daling tussen 20 en

40%

50%

40%

30%

Daling tussen 20 en

Daling tussen 15 en

Daling tussen 10 en

Daling tussen 10 en

40%

30%

25%

20%

Daling van minder dan

Daling van minder dan

Daling van minder dan

Daling van 10% tot

20% of stijging tot 300

15% of stijging tot 600

10%.

stijging met 10%

pae/uur (normaal)

pae/uur (normaal)

Stijging tot 900 pae/uur

Stijging tot 900 pae/uur Stijging tot 900 pae/uur Stijging van 10% tot

(druk)

(druk)

(zelfde categorie)

30%

Stijging tot boven 900

Stijging tot boven 900

Stijging tot boven 900

Stijging van meer dan

pae/uur (zeer druk) ,

pae/uur (zeer druk) ,

pae/uur (zeer druk) ,

30%), geen overschrij-

geen overschrijding

geen overschrijding

geen overschrijding

ding van leefbaar-

van leefbaarheids-

van leefbaarheids-

van leefbaarheids-

heidsdrempel (1200

drempel (1200

drempel (1200

drempel (1200

pae/uur)

pae/uur)

pae/uur)

pae/uur)

Overschrijding van

Overschrijding van

Overschrijding van

Overschrijding van

leefbaarheidsdrempel

leefbaarheidsdrempel

leefbaarheidsdrempel

leefbaarheidsdrempel

(1200 pae/uur)

(1200 pae/uur)

(1200 pae/uur)

(1200 pae/uur)

+++
++
+

0

-

--

---

Waarbij drukte bepaald wordt door:

Zeer druk
Druk
Normaal
rustig

Verkeersintensiteit tijdens de spits
(beide richtingen samen)
Meer dan 900 pae/uur
Tussen 600 en 900 pae/uur
Tussen 300 en 600 pae/uur
Minder dan 300 pae/uur
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Effectgroep verkeersveiligheid

Significantie

Ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zullen alle bestaande conflictpunten worden opgelost
en zal de verkeersveiligheid in belangrijke mate verbeteren
Ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zullen de bestaande conflictpunten in belangrijke
mate worden opgelost en zal de verkeersveiligheid in belangrijke mate verbeteren
De geplande ontwikkelingen zullen in beperkte mate een oplossing betekenen van bestaande conflictpunten en de verkeersveiligheid matig verbeteren
Neutrale situatie op vlak van verkeersveiligheid

+++
++
+
0

De geplande ontwikkelingen zullen een lichte achteruitgang betekenen van de verkeersveiligheid
ten gevolge van een verhoging van het risico ter hoogte van de bestaande potentiële conflictpunten
De geplande ontwikkelingen zullen een aanzienlijke achteruitgang betekenen van de verkeersveiligheid ten gevolge van één of meerdere bijkomende conflictpunten

--

De geplande ontwikkelingen zullen een danig negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid
ten gevolge van een verhoogd risico ter hoogte van de bestaande potentiële conflictpunten en van

---

één of meerdere bijkomende conflictpunten
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9.2
9.2.1

Discipline geluid
Methodologie

Afbakening studiegebied
Bepalende factoren

Plangebied (beschrijving actueel omgevingsgeluid) verkeer, industrie
In het studiegebied zal het effect van het plan op het omgevingsgeluid
onderzocht worden maar ook het effect van het omgevingsgeluid op het
plangebied zelf – het studiegebied strekt – zich bijgevolg uit tot minstens
de verkeerswegen die het plangebied omsluiten.
Invloedssfeer van geluidsverstoring door verkeersgeneratie van het plan
nl. wegsegmenten en onmiddellijke omgeving ervan waar een noemenswaardige wijziging in verkeersintensiteit wordt verwacht (cfr discipline mobiliteit).

Afbakening aandachtsgebieden
Bepalende factoren
Bebouwde gebieden (cfr discipline mens) ifv aanwezigheid van kwetsbare
receptoren (mens);
Aandachtsgebieden fauna en flora (cfr discipline fauna en flora) ifv aanwezigheid van kwetsbare receptoren (fauna).
Referentiesituatie
Te beschrijven elementen
Actueel geluidsklimaat afgeleid uit aanwezigheid actuele verstoringbronnen en terreinbezoek
Relevante informatiebronGeluidsmetingen en –modellering: er worden geen metingen op vaste
nen
meetpunten uitgevoerd (24-uurs-metingen); wel zullen er ikv het planMER op diverse locaties ambulante metingen (15 metingen) uitgevoerd
worden zodat een indicatie wordt bekomen van het actueel omgevingsgeluid. De locatie van de meetpunten wordt gekozen in functie van de
kwetsbare gebieden (woongebieden, kwetsbare locaties, … ) en de gegevens van de discipline mobiliteit.
Wijziging verkeersintensiteiten in het studiegebied op basis van discipline
mobiliteit.
Beschrijving en beoordeling milieueffecten
Relevantie discipline
Het plan kan een wijziging in het geluidsklimaat betekenen door zowel een
gewijzigde verkeersintensiteit en –afwikkeling als gewijzigde emissies afkomstig van bijkomende functies. Rekening de nabijheid van bewoning, wordt de
discipline geluid belangrijk geacht op planniveau, ook in functie van de evaluatie van het geluidsklimaat ter hoogte van de nieuw te realiseren woningen.
Trillingen zijn niet relevant op planniveau gezien de impact ervan moeilijk te
beoordelen is zonder verdere informatie mbt uitvoeringstechnieken, de impact
vrij goed te milderen is en de invloedssfeer beperkt blijft.
Wijziging geluidsDe huidige geluidskwaliteit thv de locaties en gevoelige receptoren wordt opimmissies
gemeten en beschreven via ambulante metingen. De impact van het plan
wordt besproken op basis van berekeningen van Lden en Lnight. Op basis
van SRM II en op basis van emissiegegevens worden op verschillende afstanden de geluidsniveaus berekend. Dit leidt tot een evaluatie van de impact
van het plan op het geluidsklimaat in de omgeving:
geluidsbelasting ten gevolge van verkeersgenererend effect van het plan;
geluidsbelasting ten gevolge van geluidsproducerende activiteiten inherent aan het plan.
Er zal enkel een berekening gebeuren indien de stijging van het aantal voertuigbewegingen meer dan 25 % bedraagt, er mensen in de buurt wonen en
het geluidsniveau al relatief hoog is.
Daarnaast gebeurt een semikwantitatieve evaluatie van het toekomstig geluidsklimaat binnen het plangebied ifv de kwaliteit van de omgeving en gevoelige receptoren (mens). Op basis van de eventueel berekende geluidscontouren (zonder rekening te houden met afscherming) zal het aantal gehinderden
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(grootteorde) bepaald worden dat extra door dit plan wordt verwacht.
Ook zal een evaluatie van de wenselijkheid van de stedelijke woongebieden
gebeuren volgens het afwegingskader dat in het richtlijnenboek geluid –en
trillingen is opgenomen.
Milderende maatregelen
Type

9.2.2

Geluidsmilderende maatregelen:
afstandsbuffer – zonering van geluidsproducerende activiteiten i.f.v. minimale impact op gevoelige receptoren (mens)
maatregelen aan de bron bvb. beperkingen inzake het type activiteiten

Beoordelingskader

De significantie van de wijziging aan geluidsimmissies zal afgetoetst worden aan onderstaande
criteria.
Effectbeschrijving

Significantie

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)

0

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

---
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9.3
9.3.1

Discipline Lucht
Methodologie

Afbakening studiegebied
Bepalende factoren

De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de geografische verspreiding van de mogelijke milieueffecten die zich kunnen voordoen. Het studiegebied wordt afgebakend tot het gebied waar de wijzigingen in verkeersemissies veroorzaakt door het plan nog een impact hebben op de concentraties van de omgevingslucht. Er wordt een gebied afgebakend van 5 x 5 km.

De belangrijkste emissies van het plan hebben betrekking op verkeersemissies als gevolg van gewijzigde verkeersintensiteiten. De belangrijkste ontsluitingsassen voor het verkeer naar en van het plangebied binnen het studiegebied werden geselecteerd als aandachtsgebieden en hebben betrekking op
volgende wegen:
Nijverheidsstraat;
Abdijstraat;
Bouwerijstraat;
Kleidallaan;
Cleydaellaan;
Sint-Bernardsesteenweg;
Fabiolalaan;
Steenwinkelstraat;
Delveauxstraat…
Saunierlei
Afbakening aandachtsgebieden
Bepalende factoren
Bebouwde gebieden (cfr discipline mens) ifv aanwezigheid van kwetsbare
receptoren (mens, bijzondere receptoren (scholen, bejaardentehuizen,
ziekenhuizen))
Zones langsheen de wegenis
Referentiesituatie
Te beschrijven elementen
Huidige luchtkwaliteit aan de hand van beschikbare meetpunten, geoloket
VMM en CAR Vlaanderen versie 2 (voor straten met dichte bewoning) en
IFDM-traffic (voor open gebieden)
Relevante informatiebronMeetpunten VMM
nen
Kengetallen mbt emissies van NO2, PM10 en PM2,5 door verkeer (MIMOSA)
Kengetallen mbt type verkeer (dagindeling, aandeel zwaar verkeer, …)
Verkeersgegevens obv discipline mobiliteit
Beschrijving en beoordeling milieueffecten
De discipline lucht is relevant gezien de verkeersgenererende werking van het
Relevantie discipline
plan een invloed kan uitoefenen op de luchtkwaliteit in het studiegebied. Stofhinder kan optreden tijdens de aanlegfase, maar wordt niet relevant beschouwd op planniveau gezien het een tijdelijke impact is en de invloedssfeer
beperkt blijft.
In het plan-MER worden volgende aspecten beschouwd:
Wijziging luchtklimaat
de bijdrage van de bijkomende verkeersemissies aan de luchtkwaliteit
langs geselecteerde wegen voor fijn stof (PM10), zeer fijn stof (PM2,5) en
stikstofoxiden (NOx);
schatting van het aantal gehinderden (invloed op receptor mens); kwetsbare receptoren (ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen, …);
ligging van het plan ten opzichte van andere receptoren (fauna en flora,…).
De realisatie van het plan zal tot gevolg hebben dat de verkeersintensiteiten in
een aantal wegen zullen wijzigen, waardoor ook het luchtklimaat mogelijk zal
veranderen. Bijkomende verkeersemissies geven aanleiding tot verhoogde
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immissieconcentraties langs de ontsluitingswegen van het plangebied.
De immissieconcentraties ter hoogte van kwetsbare receptoren (woonzones,
ziekenhuizen, bejaardentehuizen,…) en natuurgebieden worden berekend
met IFDM-Traffic. Voor de berekeningen met IFDM-traffic werd gewerkt met
MIMOSA v. 4.3 en vlootsamenstelling v2.0.
De immissieconcentraties ter hoogte van de woningen op een afstand korter
dan 30 m van de weg worden berekend met CAR-Vlaanderen v2.
Als gevolg van een verwachte toename van het verkeer en gebouwenverwarming/-afkoeling zullen ook broeikasgassen (vooral CO2) geëmitteerd worden. Omdat de omvang van het plan relatief klein is, zullen de emissies van
CO2 niet relevant toenemen, t.o.v. van de totale emissie in de omgeving. De
emissies van CO2 worden dan ook niet behandeld in het plan-MER.
Milderende maatregelen
Type

9.3.2

Beperking van de luchtemissies waar mogelijk en relevant

Beoordelingskader

De berekende bijdragen van het voorgenomen plan op de geselecteerde locaties worden getoetst aan een significantiekader. De bijdrage van het plan op een bepaalde locatie wordt bekomen door het verschil te berekenen tussen de toekomstige situatie en de referentiesituatie.
Deze bijdrage wordt uitgedrukt als een percentage van de kwaliteitsdoelstelling en getoetst aan
het significantiekader opgenomen in onderstaande tabel.
Criterium

beoordeling

score

Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X en/of aantal overschrijdingen:
X < 1% van de milieukwaliteitsdoelstelling, richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen
X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen
X > 3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen

Verwaarloosbare bijdrage

0

matige bijdrage

-

significante bijdrage

--

zeer significante bijdrage

---

X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen
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9.4
9.4.1

Discipline bodem en grondwater
Methodologie

Afbakening studiegebied
Bepalende factoren

Het studiegebied wordt in het horizontale vlak bepaald door de contouren van
het plangebied en verder uitgebreid met de eventuele invloedssfeer van bronbemaling. Binnen deze invloedssfeer kunnen immers wijzigingen optreden in
bodem- en grondwaterkwaliteit, grondwaterkwantiteit en kan het risico tot bodemzetting wijzigen. In het verticale vlak beschouwen we de maximale diepte
van de werken en de daaronder liggende bodemlaag.

Afbakening aandachtsgebieden
Bepalende factoren
aanwezigheid verontreinigingen (databank OVAM)
Referentiesituatie
Te beschrijven elementen

Relevante informatiebronnen

Topografie
Bodemkarakteristieken en geologische opbouw
Watervoerende lagen
Grondwatertafel en grondwaterstroming
Bodem- en grondwaterkwaliteit
Grondwaterkwetsbaarheid
topografische kaart
inventaris vergunde grondwaterwinningen, afbakening waterwingebieden
en respectievelijke beschermingszones, (freatisch) grondwatermeetnet; allen te raadplegen in Databank Ondergrond Vlaanderen
(dov.vlaanderen.be)
eventuele overige beschikbare studies
inventaris oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten (OVAM)

Beschrijving en beoordeling milieueffecten
Relevantie discipline
Gezien de planelementen grotendeels boven maaiveldniveau worden gerealiseerd en gezien de bijkomende verharding relatief beperkt (tav stedelijk niveau en grondwatersysteem) blijft, is de globale impact op stedelijk niveau na
uitvoering van de werken beperkt. De effecten zijn veelal gerelateerd met uitvoeringstechnische aspecten waardoor de relevantie ervan op planniveau
beperkt is. De disciplines bodem- en grondwater zijn bijgevolg beperkt relevant voor voorliggend plan.
Profielwijziging

Ten gevolge van vergravingen wordt het bodemprofiel verstoord of verwijderd.
Vergravingen, uitgravingen en ophogingen zullen in de eerste plaats aanleiding geven tot profielverstoring met aantasting van de oorspronkelijke gelaagdheid van de bodem en bedekking van de oorspronkelijke bodem. Daarbij
is het van belang na te gaan in welke mate het gaat om inname van (recent)
verstoorde, niet-verstoorde of beschermde bodemprofielen. Rekening houdend met de historiek van het voorliggend plangebied en daar de infrastructuur in hoofdzaak op maaiveldniveau gerealiseerd worden, is dit effect algemeen verwaarloosbaar. Dit deelaspect is enkel relevant voor de planingrepen
t.h.v. het hoger gelegen plateau in de oostelijke rand van het plangebied. Dit
deelaspect wordt, gezien het beperkte belang, kort kwalitatief besproken voor
deze planingrepen.
Bij deze effectgroep komt ook het grondverzet aan bod. Grondverzet vormt op
zich geen effectgroep, maar een belangrijke ingreep tijdens de aanlegfase die
een invloed heeft op het profiel en onrechtstreeks (bij hergebruik of stockage)
de bodem- (en grondwater)kwaliteit kan beïnvloeden.
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Structuurwijziging

De effectgroep structuurwijziging beslaat de wijziging van de structuur van de
bovenste bodemlaag. Een mogelijke vorm van structuurwijziging is bodemverdichting van de oppervlakkige en/of diepere bodem (bijvoorbeeld door berijden met zware machines, opslag van materiaal). Waar profielwijziging optreedt, is structuurwijziging ondergeschikt; elders kan structuurwijziging wel
relevant zijn. Gezien de effectgroep sterk gerelateerd is met de wijze van uitvoering van de werken en gezien de te verwachten impact beperkt is, komt
deze effectgroep niet verder aan bod op planniveau en wordt bijgevolg geen
significantiekader voorgesteld.

Wijziging in grondwater- Wijzigingen in grondwaterkwantiteit kan optreden ingevolge bemaling (tijdens
kwantiteit
de werken)), gewijzigde infiltratiemogelijkheden door het verwijderen of het
aanbrengen van verhardingen, een wijziging in grondwaterstroming.
Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gaat om de beoordeling van een
plan, waarbij weinig concrete, technische gegevens (bvb diepte funderingen,
bouwontwerp, …) beschikbaar zijn. Dit maakt dat enerzijds een aantal aspecten in dit plan-MER slechts op hoofdlijnen worden besproken. Anderzijds kunnen er vanuit de effectbeoordeling randvoorwaarden worden opgelegd voor
de verdere concretisering van het plan.
Erosie

Erosie ontstaat als gevolg van verplaatsing van bodemmateriaal door de inwerking van wind en water (bijvoorbeeld door verwijderen van vegetatie, aanleg van hellingen/taluds). Voornamelijk tijdens de aanlegfase en in het begin
van de gebruiksfase kan winderosie optreden ter hoogte van de vergraven
grond en ter hoogte van de nog onbegroeide taluds.
Binnen het plangebied zijn de taluds van de steilrand van Hemiksem en de
oevers van de Zeeschelde potentieel erosiegevoelig. Daarnaast houden de
planingrepen m.b.t. ondergrondse niveaus en de realisatie van hemelwaterinfiltratie- en buffervoorzieningen een bepaald risico in m.b.t. erosie. Erosie kan
lokaal (en tijdelijk) optreden t.h.v. vergraven gronden, nieuw gegraven afwateringsstructuren of taluds. Dit aspect zal kwalitatief besproken worden en wordt
geen significantiekader voorgesteld.

Bodemzetting

Bodemzetting kan optreden door langdurige belasting of ontwatering (bemaling) van slappe (samendrukbare) bodemlagen en treedt voornamelijk op in
veen- en kleigronden (bijvoorbeeld onder een terreinophoging, maar ook ten
gevolge van bemalingen). Vaak zullen zettingen ten gevolge van belangrijke
grondwerken en grondwateronttrekking pas na de werken tot uiting komen.
Momenteel is geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de noodzaak
van eventuele bemalingen en uitvoeringstechnische aspecten (duur, diepte,
uitvoeringswijze, …). Op planniveau kan enkel een ruwe inschatting van het
risico op bodemzetting worden gegeven en wordt bijgevolg geen significantiekader voorgesteld.

Wijziging bodem- en
grondwaterkwaliteit

Beïnvloeding van de bodem- en grondwaterkwaliteit treedt op als gevolg van
de verspreiding van bodemvreemde stoffen in de grond aangevoerd via lucht,
grondwater, oppervlaktewater en rechtstreeks via de bodem (calamiteiten
o.m. met gevaarlijke producten, opspattend of afstromend wegwater, depositie van emissies, grondverzet, …). Daarnaast zal de nodige aandacht gaan
naar de bestaande verontreinigingen t.h.v. de Bekaert-site. Deze effectgroep
is zowel relevant tijdens de aanlegfase als tijdens de gebruiksfase.

Wijziging in grondwaterkwetsbaarheid

De grondwaterkwetsbaarheid kan wijzigingen door het aanbrengen van verhardingen en door uitgravingen of ophogingen. Gezien dergelijke planingrepen zich slechts over een beperkte oppervlakte zullen voordoen, zal de impact ervan op de grondwaterkwetsbaarheid slechts zeer lokaal optreden en
bijgevolg verwaarloosbaar zijn. Dit wordt dan ook niet verder meegenomen in
het plan-MER.
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Wijziging hydrogeologische opbouw

Milderende maatregelen
Type

9.4.2

Een ingrijpende wijziging in de hydrogeologische opbouw is niet te verwachten aangezien het voorliggend plan in hoofdzaak planingrepen boven het niveau van de grondwatertafel inhouden. Bij de realisatie van bebouwing zullen
geen ingrepen noodzakelijk zijn ter hoogte van de grondwatertafel (aanleg
van funderingen, kelder, ondergrondse parking, …). Op basis van de huidige
gegevens over het plan wordt verwacht dat deze ingrepen relatief beperkt
zullen blijven in diepte en omvang, waardoor nauwelijks tot geen wijziging in
hydrogeologische opbouw optreedt. Dit wordt dan ook niet verder meegenomen in het plan-MER.

Maatregelen ter beperking van de invloedssfeer van bemaling zoals het werken met gesloten bouwput, retourbemaling, …

Beoordelingskader

Volgend significantiekader wordt gehanteerd voor de effectgroep profielwijziging
Effectbeschrijving
Zeer significant positief

Significantie
+++

Effect
n.v.t.

Significant positief
Matig positief
verwaarloosbaar
Matig negatief

++
+
0
-

n.v.t.
n.v.t.
Grondbalans in evenwicht
Klein onevenwicht in de grondbalans (< 25.000 m³)

Significant negatief

--

Belangrijk onevenwicht in de grondbalans (25.000 tot 100.000
m³)

Zeer significant negatief

---

Zeer belangrijk onevenwicht in de grondbalans (> 100.000 m³)

Voor wijziging in grondwaterkwantiteit wordt het volgende significantiekader gehanteerd:
Effectbeschrijving

Significantie

Effect

Zeer significant positief

+++

Nvt

Significant positief

++

Nvt

Matig positief

+

nvt

verwaarloosbaar

0

Matig negatief

-

Beperkte of tijdelijke wijziging over klein oppervlakte (< 10
ha)
Beperkte of tijdelijke wijziging over matige oppervlakte (10 –
25 ha)

Significant negatief

--

Beperkte of tijdelijke wijziging over grote oppervlakte (25 – 50
ha) of gevoelige of langdurige wijziging over matige oppervlakte (10 – 25 ha)

Zeer significant negatief

---

Beperkte of tijdelijke wijziging over zeer grote oppervlakte (>
50 ha) of gevoelige of langdurige wijziging over grote tot zeer
grote oppervlakte (> 25 ha)

Onder een beperkte wijziging wordt begrepen wijzigingen die gemilderd worden door:
het voorzien van infiltratiemogelijkheden;
een sterke invloed op de grondwaterstand vanwege het oppervlaktewatersysteem.
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9.5
9.5.1

Discipline oppervlaktewater
Methodologie

Afbakening studiegebied
Bepalende factoren

Het plangebied is gelegen binnen het Beneden-Scheldebekken, meer bepaald binnen het deelbekken van de Beneden Vliet. De overzijde van de Zeeschelde is gelegen binnen het deelbekken van de Barbierbeek. De Zeeschelde en de Benedenvliet zijn relevant voor het voorliggend plan. Het studiegebied wordt uitgebreid tot het stroomgebied van deze waterlopen. De oppervlaktewaterkwantiteit- en kwaliteit wordt besproken voor het ruimere studiegebied, terwijl er wat betreft de structuurkwaliteit wordt toegespitst op (delen
van) de waterlopen die gelegen zijn binnen het plangebied.

Afbakening aandachtsgebieden
Bepalende factoren
Mogelijk en effectief overstromingsgevoelige gebieden (watertoetskaarten)
t.h.v. of in onmiddellijke nabijheid van het plangebied.
Aanwezigheid van geklasseerde waterlopen t.h.v. of in onmiddellijke nabijheid van het plangebied.
Referentiesituatie
Te beschrijven elementen

Relevante informatiebronnen

Globale afwatering – waterbeheersing – overstromingsproblematiek
ecologische kwaliteit
fysisch-chemische waterkwaliteit
biologische waterkwaliteit
structuurkwaliteit
waterlopenkaart – VHA
discipline bodem en grondwater
de meetdatabank inzake waterkwaliteit van de VMM, www.vmm.be
de meetdatabanken van VMM inzake waterkwantiteit (peilen en debieten),
nl hydronet en hydranet
Watertoetskaarten
Bekken- en deelbekkenbeheerplan
Overige beschikbare studies
Terreinbezoek

Beschrijving en beoordeling milieueffecten
Globale relevantie
De relevantie van de discipline oppervlaktewater op plan-MER-niveau omvat
discipline
eventuele wijzigingen in het (over)stromingsregime die kunnen optreden door
een toename aan verharde oppervlakte, door het doorsnijden van overstromingsgevoelig gebied en/of waterlopen.
Het plan kan daarnaast een toename in de afvalwaterproductie veroorzaken.
De evaluatie hiervan naar draagkracht van de ontvangende riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur is in zijn algemeenheid relevant op planniveau.
Wijziging waterkwantiteit

Wijziging in waterkwantiteit (debiet, waterpeil, overstromingsregime) kan optreden door:
Verdrogende invloed op waterlopen die binnen de invloedssfeer van bemaling komen te liggen:
De beoordeling dient als input voor de discipline fauna en flora en wordt
hier kwalitatief behandeld binnen een aantal algemene beschouwingen,
die later in het kader van de uitvoeringstechnische aspecten verfijnd moeten worden. Bij de effectbeschrijving wordt er louter aangegeven welke
waterlopen potentieel binnen de invloedssfeer van de bemaling komen te
liggen.
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Lozen van bemalingswater:
Dit aspect wordt als niet relevant beschouwd op planniveau. De impact
van bemaling wordt immers zeer sterk bepaald door uitvoeringstechnische
aspecten (bvb bij retourbemaling is er geen sprake van lozing op het oppervlaktewater). Bovendien gaat het slechts over een tijdelijk effect dat
geen indirecte onomkeerbare effecten teweeg brengt.
Wijziging aan de doorstromingscapaciteit van waterlopen:
Tijdens de gebruiksfase en de aanlegfase kan de oppervlaktewaterkwantiteit wijzigen door het dwarsen/doorsnijden of het verleggen van waterlopen, met een wijziging van het afvoergedrag en/of (over)stromingsregime
of de bergingscapaciteit tot gevolg. Binnen het plangebied komen er echter geen waterlopen voor, waardoor dit aspect niet relevant is voor het
voorliggend plan.
Versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de voorziene verhardingen:
Tijdens de gebruiksfase treedt een wijziging in de afvoer van afstromend
hemelwater op ten gevolge van de eventuele toename aan verharde oppervlakte. In de effectbespreking gaat de aandacht uit naar de bijkomende
belasting van het ontvangende waterlopenstelsel en/of rioleringstelsel.
Deze evaluatie leidt tot een beoordeling van de noodzaak tot extra buffercapaciteit (risico op wateroverlast). Er wordt nagegaan in hoeverre de planingrepen een invloed hebben op de overstromingsproblematiek van de
ontvangende waterlopen.
Verlies aan komberging door inname of doorsnijden huidige kombergingsgebieden:
Lager gelegen gronden kunnen een belangrijke waterbergingsfunctie
hebben indien water er tijdelijk kan opgevangen worden boven maaiveld,
de zogenaamde komberging. Deze bergingsfunctie speelt een belangrijke
rol bij het opvangen en uitvlakken van piekdebieten en bijgevolg het voorkomen van wateroverlast. Het verlies aan komberging is op schaalniveau
van voorliggend plan-MER niet in detail te bepalen. Om toch een beeld te
kunnen vormen van de omvang van het bergingsverlies, wordt gewerkt
met de gebieden die afgebakend zijn als effectief overstromingsgevoelig
op de Watertoetskaart.
Wijziging waterkwaliteit
(fysisch-chemisch en
biologisch)

Wijziging in fysisch-chemische en biologische kwaliteit kan mogelijk optreden
door de impact instroming vervuild run-off water, impact productie afvalwater
t.g.v. activiteiten inherent aan plan of calamiteiten.
Daar het effect van instroming van vervuild run-off water afhankelijk is van de
inrichting, beperkt is van omvang en veelal beperkt tot de directe omgeving
van de verontreinigingsbron komt dit aspect hier niet meer aan bod en vormt
ze een aandachtspunt voor de projectfase.
De productie van afvalwater vormt mogelijk een bijkomende belasting van het
rioleringsstelsel. Dit wordt beknopt kwalitatief besproken op planniveau uitgaande van de kenmerken van het ontvangende riolerings- en waterzuiveringsstelsel.
Gezien calamiteiten gerelateerd zijn met de uitvoeringstechnische aspecten
(cfr. discipline bodem en grondwater), worden ze niet op planniveau besproken.

Wijziging structuurkwaliteit

De structuurkwaliteit kan lokaal wijzigen daar waar waterlopen worden gekruist of ingevolge wijzigingen aan de oevers/taluds. Deze wijzigingen zullen
zeer lokaal optreden en hangen sterk af van uitvoeringstechnische aspecten.
Bijgevolg ligt de focus in deze effectgroep op het formuleren van aanbevelingen voor de verdere uitwerking op projectniveau.
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Milderende maatregelen
Type

Voldoende infiltratie, waterberging en vertraagde afvoer indien overstromingsgevoelige gebieden worden aangesneden of verharding wordt voorzien stroomopwaarts
Voldoende doorstromingsmogelijkheden en kwalitatieve inrichting van waterlopen
(zomerbedding en winterbedding) thv dwarsingen
Formuleren van – voor zover relevant – voorstellen voor de inrichting van bufferbekkens
Beperken van de invloedssfeer van bemaling zodat waterlopen niet significant beïnvloed worden (bvb dmv gesloten bouwput, retourbemaling)

9.5.2

Beoordelingskader

De impact mbt de wijziging in waterkwantiteit wordt in sterke mate bepaald door het verlies aan
infiltratiecapaciteit, de inname van komberging en de overstromingsgevoeligheid van het gebied. Deze drie aspecten geven samen aanleiding tot de effectbeoordeling van toenemende
verharding. Hierbij zijn volgende parameters belangrijk:
oppervlakte bijkomende verharding,
oppervlakte aan ingenomen komberging (op basis van het voorkomen van effectief overstromingsgevoelig gebied ter hoogte van het planelement),
overstromingsgevoeligheid ter hoogte van het planelement en/of op- en afwaarts ervan.
Op basis van de aangehaalde parameters wordt onderstaand beoordelingskader opgesteld.
Overstromingsgevoeligheid
Niet

Aandachtspunten

Beoordeling

In principe geen bijzondere aandachtspunten

0 tot -

Maatregelen op niveau van volledig gebied wenselijk bij realisatie van grote gebieden
Mogelijk

Stroomafwaarts

Vertraagde afvoer vormt aandachtspunt

Ter hoogte van deelgebied

Voorzien van voldoende bergingscapaciteit vormt

- tot --

(verlies potentiële berging)

aandachtspunt

Stroomopwaarts

Voorzien van een voldoende vlotte afwatering en

-/-- tot -- tot -/--

voldoende bergingscapaciteit vormt aandachtspunt
Effectief

Stroomafwaarts

Maatregelen tav vertraagde afvoer noodzakelijk

Ter hoogte van deelgebied

Reeds verhard

-/-- tot --/---- tot ---

Oorzaak knelpunt op te lossen vooraleer realisatie
nieuwe functie
Te verharden

-- tot ---

Verlies aan komberging moet gecompenseerd worden
Stroomopwaarts

Maatregelen nodig tav vlotte afwatering en vol-

(verlies komberging)

doende bergingscapaciteit

-/-- tot --
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9.6
9.6.1

Discipline fauna en flora
Methodologie

Afbakening studiegebied
Bepalende factoren

Afbakening aandachtsgebieden
Bepalende factoren

Referentiesituatie
Te beschrijven elementen

Hoewel de effectbeoordeling zich toespitst op het plangebied, is het belangrijk om ook de ruimere context te beschouwen.
Om de ruimere context te beschrijven, omvat het studiegebied op macroniveau het brede valleigebied van de Zeeschelde in de gemeenten Hemiksem, Schelle en Kruibeke. Op dit niveau worden de natuurwaarden van
het gebied op hoofdlijnen beschreven wat toelaat om eventuele ecologische en ruimtelijke verbanden te duiden.
Het mesoniveau vormt de invloedssfeer rondom het plangebied die een
meer diepgaande bespreking vereisen. Dit omvat het volledige gebied
waarbinnen zich mogelijke effecten voordoen ten gevolge van de werkzaamheden en/of de aanwezigheid van de nieuwe infrastructuur. Het omvat bijgevolg, naast het plangebied, ook de gehele zone die onderhevig is
aan een visuele of auditieve verstoring, de zone tot waar zich mogelijks
verdrogingseffecten voordoen, de zone waar ecotoopverlies optreedt en
de zone die eventueel beïnvloed wordt door barrière-effecten.
Het microniveau betreft het eigenlijke plangebied.
Speciale beschermingszones en VEN-gebieden aangevuld met de
beheerde natuur- en bosgebieden (= gebieden die momenteel een beheer kennen gericht op de natuurfunctie)
Bovenstaande afbakening is getoetst aan de biologische waarderingskaart versie 2 De aandachtsgebieden werden uitgebreid met de clusters van biologisch (zeer) waardevolle percelen die geen deel uitmaken van de speciale beschermingszones en de VEN-gebieden.
SBZ- en VEN-gebieden en natuurreservaten

biologische waardering en natuurwaarden
Relevante informatiebronnen

fauna
biologische waarderingskaart
inventarisaties en waarnemingen van natuurwerkgroepen
databanken (o.a. Vogelatlas, verspreidingskaarten, inventaris autochtone bomen en struiken, …)
disciplines bodem, grondwater en oppervlaktewater, geluid en trillingen
beschikbare studies
terreinbezoek

Beschrijving en beoordeling milieueffecten
Relevantie discipline
Rekening houdend met de ligging in de rand van het stedelijk gebied en
de aanwezigheid van een aantal belangrijke, beschermde natuurwaarden
in de nabijheid, wordt de discipline fauna en flora alsnog relevant geacht.
ecotoop- en habitatverlies Ecotoopverlies treedt op ten gevolge van direct ruimtebeslag.
en -creatie
Deze ecotoopinname kan zowel tijdelijke als permanente inname betreffen.
Tijdelijke ecotoopinname ontstaat in de aanlegfase door bijkomend
ruimtebeslag ter hoogte van de werkzones, tijdelijke opslagplaatsen en
werfwegen. Op planniveau is vaak geen of onvoldoende informatie
over ecotoopverlies tijdens de aanlegfase beschikbaar zodat deze effecten hier niet beoordeeld kunnen worden.
Permanente ecotoopinname ontstaat waar nieuwe gebouwen of infrastructuren gerealiseerd worden. Anderzijds kunnen ten gevolge van
het plan ook nieuwe ecotopen gecreëerd worden zoals in het landschapspark en de herinrichting van de Scheldeboord.
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Naast ecotoopverlies wordt ook mogelijke ecotoopcreatie beschouwd.
Ecotoopcreatie ontstaat onder meer t.h.v. het landschapspark en de
Scheldeboord. Hiervoor worden er planniveau aanbevelingen gemaakt.
versnippering en barrière- Versnippering omvat effecten van verlies van leefgebied, kleinere opperwerking
vlakte van de resterende fragmenten, toegenomen isolatie en toegenomen
randeffecten. Hierdoor wijzigt de habitatkwaliteit van de overgebleven
fragmenten. Waar actuele corridors en stapstenen, zoals waterlopen en
hun oevers, bomenrijen en houtkanten doorsneden worden, kunnen barrières ontstaan. Harde, moeilijk oversteekbare barrières leiden tot een verlies van samenhang van het leefgebied waardoor populaties geïsoleerd
raken en het areaal van hun leefgebied afneemt. Verlichting en lawaai
versterken de barrièrewerking (zie verder). Versnipperde gebieden kennen
een lagere buffercapaciteit en verhoogde randeffecten. De kleinere populatiegrootte die hiervan het gevolg is, kan de overleving van de populatie
op langere termijn negatief beïnvloeden.
Anderzijds wordt ontsnippering in beschouwing genomen. Daar waar bestaande infrastructuren verwijdert worden en natuurlijke structuren in de
plaats komen, kunnen bestaande barrières opgeheven worden en nieuwe
verbindingen tussen verschillende ecologische structuren gecreëerd worden.
verstoring
Verstoring ontstaat ten gevolge van geluid, licht en de aanwezigheid en
beweging van voertuigen of mensen. Door verstoring neemt de habitatkwaliteit van een gebied af. Verstoring leidt tot gedrags- en fysiologische
reacties van gevoelige receptorsoorten. Voor nachtactieve fauna betekent
verlichting bijvoorbeeld een beperking van de actieve periode (o.m. De
Molenaar et al. 2000, De Molenaar 2003). Bij een aantal soorten leidt verlichting tot ontwijkinggedrag. Hierdoor kunnen foerageergebieden of migratieroutes verloren gaan. Hierdoor kan verlichting onder meer de barrièrewerking van wegen versterken.
De impact van het effect hangt van onder meer volgende criteria af:
aard van verstoring (plots, continu, discontinu, tijdelijk, permanent);
invloedszone van verstoring (beperkt, uitgebreid, waardevolle ecotopen binnen de verstoringzone);
verstoringgevoeligheid van soorten;
zeldzaamheid en natuurbehoudbelang van soorten (bescherming, Rode Lijst, …);
het belang van het studiegebied voor betreffende soorten.
ecotoopwijziging door wijzi- Verdroging is een verzamelterm voor de effecten die het gevolg zijn van
ging van de hydrologie
menselijke verstoringen van de watercyclus, het waterlopenstelsel en de
waterhuishouding van de bodem. De uitwerking van deze effectengroep
steunt in belangrijke mate op de disciplines grond- en oppervlaktewater.
Zoals ook in die disciplines aangegeven wordt, kan de impact in deze
plan-MER slechts kwalitatief beschreven worden door gebrek aan concrete uitvoeringsgegevens.
Verontreiniging
De voor fauna en flora belangrijkste vormen van vervuiling die kunnen
optreden t.g.v. het voorliggend plan zijn de uitstoot en depositie van milieuvervuilende stoffen, afstromend wegwater en afvalwater. Bij het onderzoek van deze effectengroep wordt enerzijds nagegaan of er relevante
vervuilingsbronnen te verwachten zijn en anderzijds of er gevoelige receptoren of receptorgebieden aanwezig zijn. Hiertoe wordt gebruik gemaakt
van informatie afkomstig uit de disciplines lucht, bodem, grondwater en
oppervlaktewater.
Milderende maatregelen
Type
aanbevelingen m.b.t. groeninrichting
maatregelen om verontreiniging te voorkomen
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In onderstaande tabellen worden de significantiekaders weergeven waaraan de effectgroepen
zullen worden afgetoetst.
Ecotooopwijziging

Significantie

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die

---

deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde en/of inname van een belangrijke oppervlakte beschermde natuur; belangrijk areaalverlies
Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die

--

geen deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde; weinig impact op het
globale areaal van dit ecotoop/habitat
Inname van een beperkte oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die

-

geen deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde; weinig impact op het
areaal van dit ecotoop/habitat
Inname van minder waardevolle ecotopen/habitats

0

Beperkte areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen

+

het studiegebied of beperkte toename van de habitat voor een waardevolle soort
Belangrijke areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen

++

het studiegebied of belangrijke toename van een habitat van een belangrijke soort
Een belangrijk areaal van een waardevol ecotoop ontstaat of optimale habitatcondities voor een

+++

waardevolle soort
Verstoring

Significantie

Permanente verstoring van verstoringsgevoelige, waardevolle gebieden of soorten

---

Tijdelijke verstoring van niet-verstoringgevoelige gebieden of soorten;

--

Vrij beperkte, permanente verstoring van weinig verstoringgevoelige gebieden of soorten
Tijdelijke verstoring van niet-verstoringgevoelige gebieden of soorten;

-

Vrij beperkte, permanente verstoring van weinig verstoringgevoelige gebieden of soorten
Geen of verwaarloosbare wijziging in de verstoring

0

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring

+

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring van kwetsbare gebieden/soorten of be-

++

perkte verbetering op diverse locaties
Zeer significante buffering ten aanzien van bestaande verstoringbronnen binnen plangebied of

+++

significante verbetering op diverse locaties
Versnippering en barrièrewerking

Significantie

De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor belangrijke soorten, sa-

---

menhang wordt op grote schaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; grote
impact op waardevolle soorten/ecotopen
De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden; harde barrière, samen-

--

hang wordt lokaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; impact op waardevolle soorten/ecotopen
De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op migratie, zachte barriè-

-

re of barrièrewerking reeds aanwezig, tijdelijke barrière of negatieve randeffecten
Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang

0

Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen ten aanzien van migra-

+

tieknelpunten en/of randeffecten.
Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; samenhang wordt lokaal significant verbeterd,

++

lokaal ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden, negatieve randeffecten worden in belangrijke
mate gemilderd
De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden, migratiebarrières worden

+++

opgeheven, samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd, negatieve randeffecten worden opgeheven
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9.7
9.7.1

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Methodologie

Afbakening studiegebied
Bepalende factoren

De impact van de realisatie van voorgenomen plan waarbij industriegebied
wordt omgezet naar een gemengd stedelijk gebied en woongebied verder
wordt verfijnd, beperkt zich niet enkel tot het plangebied zelf. Het studiegebied
wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de
effecten van die ingrepen zich manifesteren op het landschap als erfgoed,
dynamisch relatiestelsel en als zintuiglijk waarneembaar verschijnsel.
In het kader van de behandeling van de discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie wordt het studiegebied vooral bepaald door de reikwijdte van de visuele invloedsfeer van de herbestemming van het plangebied.
Indien een landschap deel uit maakt van een grotere entiteit of de contextwaarde van het landschap of het bouwkundig erfgoed wijzigt als gevolg van
de realisatie van het plangebied, dan maken de gehele landschappelijke entiteiten en/of de gehele context deel uit van het studiegebied.

Afbakening aandachtsgebieden
Bepalende factoren
Beschermde monumenten nabij het plangebied (Sint-Bernardusabdij) (zie
kaart 9b);
Ankerplaatsen, relictzones, punt- en lijnrelicten volgens de landschapsrelictenatlas (zie kaart 9a)
Waardevol bouwkundig erfgoed in en nabij het plangebied (zie kaart 9b)
Gekend en ongekend archeologisch erfgoed nabij plangebied (kaart 10)
Referentiesituatie
Te beschrijven elementen
situering en beschrijving van de landschapstypologie en cultuurhistorische
context
landschappelijk, bouwkundig en archeologisch erfgoed (al dan niet beschermd) thv of in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied
Relevante informatieindeling van de landschappen in traditionele landschappen (naar Antrop
bronnen
en Van Damme, 2002);
Landschapsatlas
de inventaris van beschermde landschappen, monumenten en stads- en
dorpsgezichten;
de inventaris van het bouwkundig erfgoed;
de Centrale Archeologische Inventaris (CAI);
luchtfoto’s;
topografische kaarten;
historische kaarten;
het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen;
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hemiksem, Schelle;
terreinbezoek (05/08/2015)
Beschrijving en beoordeling milieueffecten
Globale relevantie disciHet voorliggende plan kan door de realisatie van nieuwe infrastructuur een
pline
belangrijke impact hebben op de huidige landschappelijke kwaliteit en beleving. In de directe omgeving van het plangebied zijn een aantal beschermde
monumenten gelegen waardoor een impact ten aanzien van beschermd erfgoed mogelijk is.
Wijzigingen landEvaluatie van de wijziging van landschapsecologische en hydrografische
schappelijke structu- structuren, wijziging van het microreliëf, wijziging van functionele relaties, …
ren en relaties
Dit zijn criteria die mee het effect bepalen binnen de effectengroep. Nieuwe
infrastructuren kunnen namelijk leiden tot een functionele versnippering van
het actuele gebruik en verandering in toegankelijkheid. Anderzijds kunnen
nieuwe landschappelijke elementen (landschapspark) de landschappelijke
structuur versterken.
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Wijzigingen erfgoedwaarde

Wijzigingen perceptieve
kenmerken (en belevingswaarde)

Binnen de effectgroep wordt aandacht geschonken aan het archeologisch
patrimonium, het bouwkundig en beschermd erfgoed, de relictzones en ankerplaatsen, wenselijkheden ten aanzien van het traditionele landschap, cultuurhistorisch belangrijke zones, historisch-geografische elementen en structuren, … Er gaat niet enkel aandacht uit naar de effectieve waarde van het
erfgoed op zich maar eveneens naar de mogelijke aantasting van de context
of de ensemblewaarde van het erfgoed.
Verstoring van perceptieve kwaliteiten en de belevingswaarde ontstaan door
auditieve en visuele verstoring en het minder toegankelijk worden van het
landschap. De realisatie van nieuwe infrastructuur brengt visuele verstoring
met zich mee. Anderzijds kunnen visueel aantrekkelijke nieuwe elementen
landschappelijke opwaardering betekenen.

Milderende maatregelen
Type

9.7.2

Aangepaste vormgeving in overeenstemming met waardevol erfgoed
Herstel en/of versterken van landschapsstructuren

Beoordelingskader

De significantiecriteria voor de effectgroepen structuur- en relatiewijzigingen, wijzigingen erfgoedwaarde en wijzigingen perceptieve kenmerken worden weergegeven in onderstaande tabellen.
Ten aanzien van de effectgroep wijziging landschappelijke structuren en relaties wordt volgend
significantiekader vooropgesteld:
Effect

Significantie

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties

+++

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties of globaal herstel of op-

++

waardering minder waardevolle structuren of relaties
Lokaal herstel of opwaardering van landschapsstructuur en –relaties

+

Geen impact op samenhang of verstoring van processen

0

Beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapsstructuur en –relaties of beperkte

-

verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties
Vrij beperkte verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties of een sterke, glo-

--

bale verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties
Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties

---

Om de significantie van de effecten op het erfgoed te bepalen wordt eerst de waarde van het
erfgoed in de mate van het mogelijke ingeschat. Belangrijke criteria daarvoor zijn:
graad van bescherming (aanduiding als monument/landschap, selectie als relict, …);
typologie en aard;
ouderdom;
zeldzaamheid;
gaafheid (bewaard in goede staat);
representativiteit.
Er gaat niet enkel aandacht uit naar de effectieve waarde van het erfgoed op zich maar eveneens naar de mogelijke aantasting van de context of de ensemblewaarde van het erfgoed. Een
onderscheid wordt gemaakt in zeer waardevol, waardevol, matig waardevol en weinig waardevol erfgoed. Daarnaast wordt ook in de grootteorde van de impact een rangorde opgesteld.
Er wordt voorgesteld volgende waardering van het erfgoed te hanteren
Waardering van het erfgoed
Zeer waardevol
- Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed
- Ankerplaats, erfgoedlandschap
- Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap
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Waardevol
- Relictzone
- Site met hoge archeologische potentie
- Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap
- lijnrelict, puntrelict
- Inventaris bouwkundig erfgoed
Matig waardevol
- beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen landschapselement of landschap
- site met gemiddelde tot lage archeologische potentie
Weinig waardevol
- overige
- structureel aangetast
- nieuw landschap
Grootteorde van de impact
Hoog
Volledig verdwijnen of gedeeltelijke aantasting met sterke schade aan de betekenisvolle elementen of structurele aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of sterke versnijding
Matig
Gedeeltelijk verdwijnen met matige schade aan de betekenisvolle elementen of relatie beperkte aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of beperkte versnijding
Klein
Gedeeltelijk verdwijnen met behoud van de betekenisvolle elementen of minimale aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of minimale versnijding; tijdelijke impact

Een combinatie van bovenstaande, resulteert in volgend significantiekader:
Waarde

Negatieve/Positieve impact
Hoog

Matig

Klein

Zeer waardevol

---/+++

---/+++

--/++

Waardevol

---/+++

--/++

-/+

--/++

-/+

0

-/+

0

0

Matig waardevol
Weinig waardevol

Ten aanzien van archeologie wordt volgend significatiekader als leidraad gehanteerd:
Wijziging erfgoedwaarde – archeologie

Significantie

Volledig verstoorde en vergraven bodem / geen impact op de bodem

0

Verstoorde en vergraven bodem / beperkte compactie of bemaling

-

Beperkt verstoorde en/of vergraven bodem / belangrijke compactie of bemaling, beperkte vergra-

--

ving
Onverstoorde bodem / belangrijke vergraving

---

Wijziging perceptieve kenmerken
Effect

Significantie

Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, waardevolle positieve beelddra-

+++

gers
Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken

++

Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken

+

Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op reeds sterk aangetaste ken-

0

merken
Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken

-

Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken

--

Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken

---
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9.8
9.8.1

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Methodologie

Afbakening studiegebied
Bepalende factoren

De afbakening van het studiegebied omvat minstens de afbakening van het
plangebied en het aangrenzende ruimtegebruik (functies/activiteiten). In dit
gebied is vooral de onmiddellijk nabij gelegen woonstructuur, commerciële en
recreatieve functies en de verkeerstructuur op lokaal en bovenlokaal niveau
van belang. Daarnaast maken eveneens alle gebieden die beïnvloed (positief
en/of negatief) zullen/kunnen worden, zoals de ruimte van waaruit de ingrepen in de ruimte visueel waarneembaar zijn, als gevolg van de realisatie van
voorliggend plan, deel uit van het studiegebied.

Afbakening aandachtsgebieden
Bepalende factoren
Bebouwde gebieden (obv luchtfoto)
Bedrijventerreinen (volgens het gewestplan)
Recreatiegebieden (volgens het gewestplan)
Deze aandachtsgebieden wijzen elk op een zekere waarde voor een zekere
functie (wonen, kwetsbare functies, recreatie en toerisme, handel, industrie en
bedrijvigheid). De natuurfunctie komt reeds aan bod in de discipline fauna en
flora en wordt hier dan ook niet besproken.
Referentiesituatie
Te beschrijven elementen

Relevante informatiebronnen

Beschrijving van het (ruimtelijk) functioneren en dit voor wat betreft volgende
gebruikersgroepen / functies:
Wonen (+ kwetsbare functies)
Recreatie en toerisme
Handel, bedrijvigheid en industrie
Voor deze functies wordt de ruimtelijke samenhang (ondermeer in relatie tot
de verkeersstructuur en bereikbaarheid) en de actuele en toekomstige waarde
beschreven.
De natuurfunctie komt aan bod bij de discipline fauna en flora.
Gewestplan, BPA’s en RUP’s
Ruimtelijke structuurplannen op de diverse beleidsniveaus
Topografische kaarten en luchtfoto’s
Disciplines geluid en trillingen, lucht, mobiliteit en landschap
Terreinbezoek (augustus 2015)

Beschrijving en beoordeling milieueffecten
Globale relevantie disciDe discipline mens is relevant gezien de mogelijke hinder ten gevolge van
pline
extra verkeer, geluidsverstoring, winst of verlies aan functies. Hierbij wordt
nagegaan hoe en in welke mate het plan ingrijpt op de sociaal-ruimtelijke organisatie van het gebied en welke de structurerende impact is op de verdere
ontwikkeling van het gebied (versnippering, toegankelijkheid, ...). Er is ook
aandacht voor de meerwaarde die het plan kan betekenen voor de diverse
functies in het gebied. De impact op het dagelijks ruimtelijk functioneren van
het gebied wordt geëvalueerd per type ruimtegebruiker (verlies aan ruimte en
gebruiksmogelijkheden) en per onderscheiden impactgroep (bvb barrièrevorming, beleving, ruimtelijke samenhang): de voorgestelde ingrepen kunnen
een verbetering dan wel een verslechtering van de huidige toestand tot gevolg hebben.
Wijziging in ruimtegeHet realiseren van het vooropgestelde plangebied leidt enerzijds tot winst aan
bruik/bestemming
functies en anderzijds tot verlies aan een functie. Als referentiesituatie wordt
de situatie na de sanering van het plangebied in rekening gebracht. Dit betekent dat het deel in de “kleiput” een braakliggend terrein betreft, waar geen
gebouwen, infrastructuur en groenelementen meer aanwezig zijn. Er zullen in
de “kleiput” bijgevolg geen functies verloren gaan. Het huidig ruimtegebruik op
de talud wordt bepaald op basis van luchtfoto’s en aangevuld met terrein-
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waarnemingen. Bij de effectenbeoordeling wordt aangegeven welke functies
verloren gaan.
Naast het mogelijke verlies aan functies, is er winst aan andere functies. Het
voorliggend plan-MER betreft het voorzien in bijkomende ruimte voor wonen,
kantoren, handel/horeca, ….
Wijziging ruimtelijke
Deze effectgroep gaat na in welke mate de invulling van het plangebied de
structuur en samenhang ruimtelijke structuur van een gebied wijzigt en in welke mate de invulling de
ruimtelijke samenhang beïnvloedt. Hierbij wordt ook gekeken naar de wijziging in bereikbaarheid van het planelement. Onderstaande tabel geeft het
significantiekader weer dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van deze
effectgroep.
Wijziging ruimtelijke
De ruimtelijke kwaliteit wordt louter kwalitatief besproken. Voor het plangebied
kwaliteit
worden volgende parameters in beschouwing genomen: nabijheid voorzieningen, nabijheid (stedelijk) groen, omgevingskwaliteit (rust, omgevingslawaai,
hinder, belevingswaarde, …).
De intrinsieke ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de invulling van het gebied en kan pas beoordeeld worden nadat een inrichtingsstudie is opgemaakt.
Dit is momenteel niet beschikbaar voor de te beoordelen plangebied en vormt
aldus een belangrijke leemte in de kennis. Deze leemte wordt ondervangen
door in de milderende maatregelen de opmaak van een inrichtingsstudie voor
het plangebied aan te bevelen, alsook het opnemen van randvoorwaarden
waaraan moet voldaan worden om significant negatieve te voorkomen, en
deze op te nemen in de voorschriften (of toelichtingsnota of grafisch plan) van
het RUP.
Gezondheid, veiligheid
Evaluatie hinder voor omwonenden en andere ruimtegebruiksfuncties ten
en hinderaspecten.
gevolge van realisatie plan:
door verkeersgenererend effect
door hinder inherent aan plan zelf
en dit op basis van de disciplines geluid en lucht en rekening houdende met:
afstand tot gevoelige receptoren
aantal gehinderden
karakter/oorsprong van de hinder (bvb. duur)
Milderende maatregelen
Type

9.8.2

Behoud, herstel of creatie van ruimtelijke structuren en samenhang –
maatregelen ter beperking van barrièrewerking
Geluidsmilderende maatregelen

Beoordelingskader

De significantiecriteria voor de effectgroepen ruimtegebruikfuncties en ruimtelijke samenhang
worden weergegeven in onderstaande tabellen.
Ruimtelijke structuur en samenhang
Effect
Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd
Ruimtelijke samenhang wordt lokaal significant verbeterd

Significantie
+++
++

Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verbeterd

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in ruimtelijke samenhang

0

Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verstoord

-

Ruimtelijke samenhang wordt lokaal significant verstoord

--

Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verstoord

---
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De effectgroep ‘ruimtelijke kwaliteit’ wordt louter kwalitatief besproken. Hierbij worden volgende parameters in beschouwing genomen: nabijheid voorzieningen, nabijheid groen, omgevingskwaliteit (rust, omgevingslawaai, hinder, belevingswaarde, …).
Voor het beoordelen van het geluids- en luchtklimaat ten gevolge van het plan worden de waarden uit desbetreffende disciplines getoetst aan de gezondheidskundige richtwaarden van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
De richtwaarden voor luchtkwaliteit en geluid van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn opgenomen in onderstaande tabellen.
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Uit een recentere publicatie van WHO (Night Noise Guidelines, 2009) blijkt dat voor de nachtperiode indien de nabijheid van woningen beter getoetst wordt aan de richtwaarde van 40 dB(A)
(Lnight, outside) als bovengrens. Er wordt gesteld dat ook onder 40 dB(A) biologische effecten
aangetoond zijn, waarvan echter niet bewezen is dat ze de gezondheid schaden. Vanaf 40
dB(A) is dit wel het geval.
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10 Leemten in de kennis

In tegenstelling tot een project-MER waar één concreet welomschreven project het voorwerp
vormt van de milieueffectbeoordeling is hier - in het geval van een plan-MER - enkel rudimentaire informatie beschikbaar. Dit is wat het voorliggende plan-MER betreft evenzeer het geval.
Bouwtechnische plans, kwantitatieve gegevens over het vereiste grondverzet en kennis omtrent
de toe te passen technieken aangaande de te realiseren constructies zijn momenteel niet voorhanden.
De beschrijving van de plankenmerken biedt desalniettemin voldoende informatie opdat de milieueffectevaluatie op niveau van een plan-MER voldoende onderbouwd kan gebeuren. Bovendien zal het MER ten behoeve van de latere concretisering van het plan in de vorm van een
project de nodige aanbevelingen en aandachtspunten formuleren.
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11 Grensoverschrijdende effecten

In het kader van voorliggend plan worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht.
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12 Voorstel inhoudsopgave plan-MER

Niet-technische samenvatting
Inleiding
I. Algemene inlichtingen
1. Situering in de m.e.r.-procedure
II. Beschrijving plan
1.Ruimtelijke situering
2.juridisch en beleidsmatige situering
3.Voorgeschiedenis
4.Beschrijving plan
III. Beschrijving overwogen alternatieven
IV. Lopende en geplande ontwikkelingen
V. Relevante informatie uit bestaande onderzoeken
VI. Bespreking per discipline
1. Mobiliteit
2. Geluid
3. Lucht
4. Bodem en grondwater
5. Oppervlaktewater
6. Fauna en flora
7. Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
8. Mens – ruimtelijke aspecten
Per discipline wordt volgende indeling gevolgd:
1. Bespreking juridisch en beleidsmatig kader
2. Afbakening studiegebied
3. Referentiesituatie
4. Beschrijving en beoordeling milieueffecten
5. Milderende maatregelen
6. Synthese
7. Leemten in de kennis
8. Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie
VII. Grensoverschrijdende effecten
VIII. Integratie en eindsynthese
IX. Literatuurlijst
X. Verklarende woordenlijst
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Bijlage 1 Juridische – beleidsmatige tabel

In onderstaande tabel worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgelijst met de bespreking van de
relevantie. Hierbij wordt aangegeven of het element juridisch (J), dan wel beleidsmatig (B) is. Aspecten die als niet
relevant worden beschouwd, worden aangeduid met een (X). De bespreking van deze randvoorwaarden komt bij
de uitwerking van de nota voor publieke consultatie verder aan bod bij de disciplines waarop deze van toepassing
zijn.
Opmerking
- Verwijzing naar een decreet houdt impliciet een verwijzing in naar de latere aanvullingen van dit decreet.
- Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld een verwijzing in naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten.
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Tabel Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
Type/Data

Inhoudelijk

Relevantie

Bespreking relevantie

m.e.r.-decreet en uitvoeringbe-

Decreet: 18 december 2002

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën

sluit

Uitvoeringsbesluit: 10 de-

van ingrepen waarvoor een milieueffectrapport moet

Mogelijk project-m.e.r.-plichtig in functie van de vergun-

cember 2004

worden opgemaakt

ningsaanvraag.

plan-m.e.r.-decreet en uitvoe-

Decreet: 27 april 2007

Dit decreet (BS 20/06/07) vormt een wijziging op het

ringsbesluit

Uitvoeringsbesluit: 12 okto-

m.e.r.-decreet en is sinds 01 december 2007 in

procedure (hier: RUP) door de Vlaamse Regering te worden

ber 2007

voege getreden. Het regelt het toepassingsgebied,

vastgesteld én dat het kader vormt voor de toekenning van

de inhoud en de procedure voor de opmaak van een

een vergunning voor een project valt binnen het toepas-

Algemeen
J

J

plan-MER
Vlaamse Codex Ruimtelijke Or-

Decreet: 8 mei 2009

dening

Een plan-MER is nodig voor de RUP-procedure.

Een plan dat wordt opgesteld om middels een wetgevings-

singsgebied van het plan-m.e.r.-decreet.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een coör-

J

Basis voor het ruimtelijk planningsstelsel op die bestuursni-

dinatie van het decreet ruimtelijke ordening) voert

veaus, regelt de ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke

vernieuwingen in op drie belangrijke punten: ver-

uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen,

gunningen, planologie en handhaving. Deze codex

stedenbouwkundige vergunningen, … Het plan-MER wordt

regelt de organisatie van de ruimtelijke ordening in

opgemaakt ikv de opmaak van een provinciaal RUP. De

Vlaanderen en vervangt hierbij het Decreet houden-

procedure voor de opmaak van het RUP wordt beschreven

de de organisatie van de ruimtelijke ordening en het

in de Codex.

Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Decreet grond- en pandenbeleid

Decreet 27 maart 2009

Het decreet grond- en pandenbeleid is in werking

X

sinds 1 september 2009 en kan worden opgedeeld
in twee grote blokken. Enerzijds zijn er maatregelen
mbt het aanbod aan sociale woningen en anderzijds
omvat het ontwerp van decreet fiscale stimuli om
het aandeel aan verwaarloosde of verkrotte woningen te laten dalen.
Gewestplan

Koninklijk Besluit: 28 de-

Geeft de bestemming en het gebruik van de gron-

cember 1972

den in Vlaanderen weer. Gewestplanwijzigingen
worden niet meer doorgevoerd. In het decreet van
18 mei 1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).
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J

Het plangebied is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied (cfr. Kaart 3):

Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-

Decreet: 23 september

Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen

ren

1997

met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een

B

De gemeente Hemiksem behoort volgens het RSV geheel
of gedeeltelijk tot het grootstedelijk gebied Antwerpen en

zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen

wordt aangeduid als economisch knooppunt.

(planhorizon loopt tot 2007). Het RSV behandelt de
structuurbepalende elementen op Vlaams niveau.
Ruimtelijk Structuurplan Provin-

10 juli 2001

Het PRS behandelt de structuurbepalende elemen-

cie Antwerpen (RSPA)

Partiële herziening goedge-

ten op provinciaal niveau. De gewenste ruimtelijke

B

Volgens het RSPA moet de Scheldeoever worden beschouwd als een ‘nieuwe band’ van stedelijkheid aan het

keurd op 4 mei 2011

structuur is richtinggevend op Provinciaal niveau.

water met wonen, natuur, groen, dienstverleningen en voor-

Bindende bepalingen leveren het kader voor uitvoe-

zieningen. De rechter oever van de Scheldevallei is land-

rende maatregelen op Provinciaal niveau.

schappelijk belangrijk als open ruimteverbinding.
Daarnaast wordt de Schelde beschouwd als onderdeel van
het gebundeld toeristisch recreatief netwerk binnen de toeristische ruimte Steden en Stromen. Het stedelijk gebied
moet zich oriënteren naar de Schelde, waarbij de ruimtelijke
relatie tussen rivier en stad worden versterkt. De bebouwde
strook langsheen de N148 wordt beschouwd als grootstedelijke as.

Gemeentelijk ruimtelijk structuur-

Goedgekeurd door de De-

Het GRS behandelt de structuurbepalende elemen-

plan Hemiksem

putatie op 12 januari 2005

ten op gemeentelijk niveau.

B

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Hemiksem
wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling omschreven als
een herkenbare, unieke gemeente binnen het stedelijk gebied Antwerpen. Het GRS omschrijft volgende visieelementen:
Uitbouwen van een attractieve woongemeente en
woonomgeving langsheen de Schelde;
Versterken van het stedelijke en groene karakter;
Ontwikkeling van de Scheldeboord;
Versteviging relatie met de Scheldeboord;
Kernversterking en ontwikkeling van omringende gebieden;
Hoogwaardige publieke ruimte, groengebieden en parken als verbindend geheel binnen de gemeente. De
verdere uitbouw van Hemiksem als woon- en werkgemeente draagt bij tot het toeristisch-recreatieve imago
van de gemeente;
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Ontsluiting van Hemiksem langs de 3 invalswegen –
inrichting centrumgebied;
Vlaamse bouwmeester

Besluit Vlaamse Regering:

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de Vlaamse

1 december 1998

overheid in haar streven naar een goede en kwali-

B

Het advies van de Vlaamse Bouwmeester wordt gevraagd
ikv het RUP

teitsvolle openbare architectuur. Openbare projecten
moeten dan ook rekening houden met kwaliteitsbeleid zoals opgesteld door de Vlaamse Bouwmeester
Besluit houdende nadere regels

Besluit Vlaamse Regering:

inzake de ruimtelijke veiligheids-

26 januari 2007

Regelt de ruimtelijke veiligheidsrapportage

J

Indien 1 of meerdere stoffen boven een bepaalde drempelwaarde gestockeerd worden is de opmaak van een VR

rapportage

verplicht. Ten noorden van het plangebied zijn op ca. 1km
de seveso bedrijven Caldic Belgium en Tankopslag Verbeke
gelegen

Decreet houdende algemene

Decreet: 05 april 1995

Creëert een algemeen juridisch kader voor het mili-

J

Deze regelgeving is vertaald op provinciaal en gemeentelijk

bepalingen in verband met mili-

eubeleid ter overkoepeling van de bestaande secto-

niveau. Die documenten zullen als algemeen beleidskader

eubeleid (DABM)

rale regelingen en omvat dus de doelstellingen en

meegenomen worden bij de beoordeling van de effecten

de beginselen voor het milieubeleid in Vlaanderen

van de verschillende disciplines.

Decreet milieuvergunningen

Decreet:28 juni 1985

Omvat het Vlaamse reglement betreffende de mili-

J

Vlarem I en II

Besluit Vlaamse Regering:

euvergunning.

Maatregelen ter bescherming van het milieu.
Vlarem I: Waterkwaliteitsdoelstellingen zijn van toepassing

01 september 1991 (Vlarem

Vlarem I behandelt de procedures voor meldingen

bij de evaluatie van de ingrepen en de milieuvoorwaarden

I) 01 augustus 1995 (Vla-

en milieuvergunningsaanvragen. De hinderlijke in-

zijn van belang bij het voorstellen van milderende maatrege-

rem II)

richtingen worden in Vlarem I ingedeeld in een aan-

len.

tal ‘rubrieken’.

Vlarem II: Van toepassing bij evaluatie en mildering van de

In Vlarem II worden de algemene en sectorale

ingrepen (grondverzet). Daarnaast zijn de algemene mili-

voorwaarden beschreven, gekoppeld aan de ver-

eukwaliteitsnormen voor water, bodem en geluid van toe-

gunning tot exploitatie van een hinderlijke inrichting.

passing.

Daarnaast bevat dit besluit milieukwaliteitsnormen
voor oppervlaktewater, grondwater, lucht, geluid en
bodem.
Mobiliteit
Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

17 oktober 2003

Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de ko-

B

Het document zal als algemeen beleidskader meegenomen

mende jaren. Dit plan vormt een algemeen kader

worden bij de beoordeling van de effecten van de discipline

voor het mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in

mobiliteit.

Vlaanderen. Hierbij worden doelstellingen en beleidsvoornemens inzake verkeersveiligheid geformuleerd.
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Het plan tracht de bereikbaarheid van steden en
dorpen te garanderen, iedereen gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te geven, de verkeersveiligheid te
vergroten, een leefbare mobiliteit te realiseren en de
milieuvervuiling terug te dringen
Mobiliteitsplan Hemiksem

In opmaak 2014

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle ruim-

B

telijke en verkeersontwikkelingen in kaart gebracht

Het mobiliteitsplan wordt meegenomen in de discipline mobiliteit.

en worden samenhangende verkeersmaatregelen
en ruimtelijke en ondersteunende maatregelen
voorgesteld, die nadien in concrete acties worden
omgezet.
Geluid
Europese Richtlijn 2002/49/EG

Besluit Vlaamse Regering:

De Europese Richtlijn werd omgezet via het besluit

en omzetting in een besluit van

01 juni 1995 (en wijzigin-

van de Vlaamse Regering ‘Algemene sectorale be-

de Vlaamse Regering

gen)

palingen inzake milieuhygiëne’.

Besluit van de Vlaamse regering

Besluit Vlaamse Regering:

In dit besluit worden de factoren Lden en Lnight als

inzake de evaluatie en beheer-

22 juli 2005

geluidsbelastingindicatoren naar voor geschoven.

maatregelen worden gehanteerd bij de uitwerking van de

Daarnaast wordt een methodiek mbt beheersing van

discipline geluid

sing van omgevingslawaai

J

Deze regelgeving wordt meegenomen in de discipline geluid

J

De geluidsbelastingsindicator Lden en de verschillende

het omgevingsgeluid vastgelegd (opstellen geluidsbelastingkaart, vaststellen knelpunten, voorlichting
en opmaak actieplan).
Ontwerptekst verkeersgeluid

ontwerp: 1998

In 1998 werd een ontwerptekst opgesteld voor weg-

B

Dit wordt meegenomen binnen de discipline geluid

J

Dit wordt meegenomen binnen de discipline geluid

verkeerslawaai. De bepalingen in de ontwerptekst
zijn enkel van toepassing op het geluid voortgebracht door het wegverkeer op openbare wegen
(gewestwegen, provinciale wegen) met een jaargemiddelde verkeersintensiteit (Iv) van minstens
20.000 voertuigen pae (16 uurwaarde: 6 tot 22 h).
Ontwerp KB 1991

ontwerp: 1991

In het Ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststelling van
grenswaarden voor lawaai binnenshuis en buitenshuis en van geluidsisolatie-eisen voor woningen uit
1991 worden richtwaarden en maximale waarden
voorgesteld voor LAeq,T van wegverkeer.
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Lucht
Kaderrichtlijn(96/62/EG) en doch-

Europese richtlijn: 27 sep-

Vormt de basis voor het luchtbeleid binnen de Euro-

terrichtlijn inzake luchtkwaliteit

tember 1996

pese Unie. In de dochterrichtlijnen worden voor 13

J

Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht

B

Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht

J

Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht

J

Obv de databank van OVAM worden de aanwezige bodem-

luchtverontreinigende stoffen luchtkwaliteitsnormen
opgelegd. Deze richtlijnen zijn omgezet in de Vlarem
II wetgeving.
Kyoto protocol

Verdrag: 1997

Protocol waarbij waarin verschillende industrielanden de verbintenis aangaan de uitstoot van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met gemiddeld 5 %
te verminderen ten opzichte van 1990. De broeikasgassen die in het Protocol van Kyoto beschouwd
worden, zijn koolstofdioxide, methaan, lachgas,
HFK’s, PFK’s en SF6. Het Protocol van Kyoto is in
werking getreden sinds 23/10/04.

Europese richtlijn 2001/81/EG

Europese richtlijn: 27 no-

De in 2010 te bereiken emissieplafonds (National

het NEC-reductieprogramma

vember 2001

Emission Ceilings, NEC), worden vermeld in Bijlage
1 van de NEC-richtlijn. Naast het voldoen aan deze
emissieplafonds legt de richtlijn op dat de lidstaten
een programma opstellen voor een geleidelijke vermindering van de nationale emissies van de betrokken stoffen (NOx, SO2, VOS en NH3).
Op 12 december 2003 keurde de Vlaamse regering
het reductieprogramma goed. Het programma legt
de grote lijnen van het emissiereductiebeleid voor
deze stoffen tot 2010 vast.

Bodem
Decreet betreffende de bodem-

Decreet: 27 oktober 2006

sanering en bodembescherming,
Vlaams reglement betreffende de

Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 01 juni
2008 en vervangt het vroegere bodemsaneringde-

verontreinigingen in beeld gebracht, waaronder de site van

creet. In het nieuwe decreet zijn de fundamentele

Bekaert (databank OVAM).

principes uit het oorspronkelijke bodemsaneringde-

bodemsanering en bodembe-

Besluit Vlaamse Regering:

creet behouden. Een aantal wijzigingen situeren zich

scherming (Vlarebo 2008)

14 december 2007 (en

op het gebied van saneringsplicht en overdracht van

aanvullingen)

gronden en bodemonderzoek- en sanering.
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Afvalstoffendecreet

Decreet: 02 juli 1981

Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –

Vlarea

Besluit Vlaamse regering:

beheer (Vlarea) is het uitvoeringsbesluit van het

J

Indien bij de werkzaamheden grond vrijkomt, dient deze als
afvalstof te worden beschouwd en kan deze enkel gebruikt

17 december 2004

afvalstoffendecreet. Het heeft als doelstelling de

worden als secundaire grondstof (hergebruik als bodem) als

gezondheid van de mens en het milieu te bescher-

aan de voorwaarden van Vlarea is voldaan. Bij aanvoer

men tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen

moet de aangevoerde bodem voldoen aan de specifieke

en de verspilling van grondstoffen en energie tegen

voorschriften (attest) (zie ook Vlarebo).

te gaan.
Decreet oppervlakte delfstoffen

Decreet: 04 april 2003

Het decreet schept een wettelijk kader dat toelaat

en Uitvoeringsbesluit

Besluit Vlaamse Regering:

beslissingen inzake ontginningen op systematische

26 maart 2004

wijze te nemen. Hierbij wordt er gestreefd naar een

X

beter beheer van de oppervlaktedelfstoffen en wil
men de effectieve ontginning mogelijk maken.
Mestdecreet

Decreet: 22 december 2006

Het mestdecreet of het decreet houdende de be-

X

scherming van water tegen de verontreiniging door

Het plangebied betreft geen agrarisch gebied dat op vandaag functioneert als mestafzetgebied.

nitraten uit agrarische bronnen heeft tot doel het
beschermen van het leefmilieu tegen verontreinigingen van meststoffen.
Beheerovereenkomsten

Ministerieel Besluit: 10

Ministerieel besluit dat beheerovereenkomsten op

november 2000

een landbouwbedrijf regelt

Decreet: 24 januari 1984

Regelt de bescherming van het grondwater. Het

X

Water
Grondwaterdecreet

J

omvat onder meer de reglementering betreffende de

Binnen de discipline grondwater gaat aandacht uit naar
mogelijke invloed op de grondwaterkwaliteit.

grondwaterwinning, alsook bepaalt het de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones
rond drinkwaterwinningen. Wijzigingen met de decreten van 12 december 1990 en 20 december
1996.
Wet op de onbevaarbare water-

Koninklijk Besluit: 28 de-

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie

lopen

cember 1967

verschillende categorieën:

J

Ten zuiden van het plangebied op ca. 350 m is de geklasseerde waterloop van derde categorie AS10.0 gelegen

categorie 1 (bevoegdheid Vlaams Gewest)
categorie 2 (bevoegdheid provincie)
categorie 3 (bevoegdheid gemeente)
de niet geklasseerde waterlopen vallen onder de
bevoegdheid van de eigenaars van de percelen.
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Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de
bepalingen voor beheer en onderhoud.
Wet op de bevaarbare waterlo-

Koninklijk Besluit: 05 okto-

Duidt onder meer aan welke waterlopen als bevaar-

pen

ber 1992

bare waterlopen worden beschouwd. Ze vallen on-

J

nedenvliet ten zuiden van het plangebied gelegen. (zie kaart

der de bevoegdheid van het Vlaams Gewest.
Kaderrichtlijn Water (KRW)

Europese richtlijn: 22 de-

Deze richtlijn vormt het raamwerk voor integraal

cember 2002

waterbeheer van de Europese Unie en haar lidsta-

De bevaarbare waterloop Schelde is ten westen en de Be5).

J

In Vlaanderen gebeurt de omzetting van deze richtlijn via
het decreet integraal waterbeleid.

ten.
Decreet integraal waterbeleid

Decreet: 18 juli 2003

Legt de principes, doelstellingen en structuren vast

J

Het plan is onderhevig aan de verplichting tot opmaak van

voor een duurzaam waterbeleid conform de binden-

een watertoets. Het MER zal hiertoe de nodige elementen

de bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Wa-

aanleveren.

ter. Via dit decreet worden een aantal nieuwe in-

De NOG- en ROG gebieden worden weergegeven op kaart

strumenten ingevoerd - zoals de watertoets - die de

5.

overheid in staat moeten stellen een effectief beleid

Relevante acties in het deelbekkenbeheerplan worden in de

inzake integraal waterbeheer te voeren. Het water-

discipline water geverifieerd met het voorliggend plan.

beheer wordt voortaan beschouwd per deelbekken
Wet betreffende Wateringen

Wet: 05 juli 1956

Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als

X

doel in te staan voor de permanente afwatering van
lagergelegen gronden. Oorspronkelijk was dit voornamelijk in functie van landbouw, maar sedert het
decreet integraal waterbeleid is de taak van de wateringen meer multifunctioneel.
Wet betreffende Polders

Wet: 03 juni 1957

Regelt de bevoegdheid van de polders met als doel

J

om het binnendijkse land te behoeden voor over-

Het plangebied ligt in het gebied van de polder Vliet en
Zielbeek.

stromingen door de zee, en het instellen van een
optimaal peil in functie van het multifunctioneel gebruik van de gronden
Besluit houdende vaststelling van

Besluit Vlaamse Regering:

Dit besluit gaat uit van het principe dat hemelwater

een gewestelijke stedenbouw-

01 oktober 2004

in eerste instantie dient hergebruikt te worden, in

zieningen, buffervoorzieningen bij het realiseren van bijko-

kundige verordening inzake he-

tweede instantie in de bodem infiltreert en in laatste

mende verharding en de aanleg van een gescheiden sys-

melwaterputten, infiltratievoor-

instantie vertraagd wordt afgevoerd. Het besluit is

teem van afvalwater en hemelwater.

zieningen, buffervoorzieningen

o.m. van toepassing op het bouwen of herbouwen

en gescheiden lozing van afval-

van gebouwen vanaf 75 m² dakoppervlakte, uitbrei-

water en hemelwater.

dingen vanaf 50 m² dakoppervlakte en aanleg van
verharde grondoppervlaktes vanaf 200 m².
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J

Voorzien van de nodige hemelwaterputten, infiltratievoor-

Aanduiding kwetsbare zones

Besluit Vlaamse Regering:

Dit besluit biedt een kader aan maatregelen tegen

water

14 juni 2002

verontreiniging van meststoffen. Hierbij werden

X

VHA-zones aangeduid waarbinnen beperkingen
gelden voor de landbouwer die deze gronden gebruikt
Krachtlijnen voor een geïnte-

23 maart 1999

greerd rioleringsbeleid

Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudin-

J

Vooral de codes van goede praktijk met betrekking tot te

gen waarin het Gewest bijdraagt bij de bouw en

voorziene buffervolumes en infiltratiemogelijkheden zijn van

verbetering van openbare riolen. Tevens werden

belang

een aantal codes van goede praktijk (herwaardering
van grachtenstelsels en hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen) toegevoegd aan de bestaande
codes
Waterkwaliteitsdoelstellingen

Besluit Vlaamse Regering:

De oppervlaktewateren worden hierbij opgedeeld

24 mei 1983

volgends de bestemming: aangeduid die bestemd

J

De relevante waterlopen hebben allen de basiswater kwaliteitsdoelstelling

zijn voor de productie van drinkwater, zwemwater,
schelpdierwater en viswater. Voor deze oppervlaktewateren gelden de overeenkomstige milieudoelstellingen zoals bepaald in hoofdstuk 2.3 van titel II
van Vlarem
Fauna en flora
Regelgeving betreffende vrije

26 april 1996 en 18 juli

In de Beschikking van de Benelux Economische Unie

vismigratie

2003

(26 april 1996) en in het Decreet Integraal Waterbe-

J

Indien relevant zal dit besproken worden bij de discipline
fauna&flora

leid wordt vooropgesteld dat in alle waterlopen van
de hydrografische stroomgebieden van de Benelux
vrije migratie van alle vissoorten mogelijk gemaakt
wordt tegen begin 2010
NATURA 2000:

Europese richtlijnen:

NATURA 2000 is het streven van Europa om een

Vogelrichtlijn

2 april 1979

samenhangend Europees netwerk te vormen van

Habitatrichtlijn

21 mei 1992

gebieden en beschermingszones. Omvat speciale
beschermingszones aangewezen in toepassing van
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.

X

De speciale beschermingszones worden gesitueerd op
kaart 8.

In het westen grenst het plangebied aan de Schelde, als
deel van het habitatirichtlijngebied ‘Schelde- en
Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot
Gent’ (BE2300006).
Aan de overzijde van de Schelde ter hoogte van het plangebied is het vogelrichtlijngebied ‘Durme en de middenloop
van de Schelde’ (BE2301235) gelegen.
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Decreet betreffende het natuur-

21 oktober 1997

behoud en het natuurlijke milieu

Dit decreet heeft tot doel een bescherming, ontwikke-

X

De VEN-gebieden worden gesitueerd op kaart 8.

ling en herstel van het natuurlijk milieu te verwezen-

Ter hoogte van het plangebied, aan de overzijde van de

lijken. Belangrijk hierbij zijn het standstill principe en

Schelde is het VEN-gebied ‘De Vallei van de Boven Zee-

de zorgplicht (Art. 14). Tevens voorziet het in de

schelde van de Dender- tot de Rupelmonding’ gelegen.

afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). Art. 16, art. 26 bis en art. 36
ter leggen de opmaak van respectievelijk een natuurtoets, VEN-toets en passende beoordeling vast. Art.
32 en 33 bieden het kader voor de erkenning van
natuurreservaten. Het betreft natuurgebieden die van
belang zijn voor het behoud en ontwikkeling van de
natuur of het natuurlijk milieu
Bosdecreet

Decreet: 13 juni 1990

Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer

J

Er dient niet te worden ontbost

X

/

X

/

X

/

J

Bij de discipline flora en fauna zal worden nagegaan of er

van bossen in Vlaanderen
Bermbesluit
Jachtdecreet

Besluit Vlaamse Regering:

Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van

27 juni 1984

de bescherming van fauna en flora

Decreet: 24 juli 1991

Regelt het verstandig gebruik van wildsoorten ten
behoeve van de jacht

Ramsargebieden

Conventie: 2 februari 1971

De Conventie van Ramsar heeft tot doel ‘het behoud
en het oordeelkundig gebruik van alle watergebieden
door middel van plaatselijke, regionale en nationale
acties en internationale samenwerking, als bijdrage
tot het tot stand komen van een duurzame ontwikkeling in de gehele wereld’.

Besluit van de Vlaamse Regering

Besluit Vlaamse Regering:

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en

met betrekking tot soortenbe-

15 mei 2009

planten in Vlaanderen. Het besluit beoogt een meer

scherming en soortenbeheer van

systematische omzetting van de rechtstreekse soor-

15 mei 2009

tenbescherming uit de Vogel- en Habitatrichtlijn in de
Vlaamse regelgeving. Er wordt aangegeven welke
soorten bescherming genieten, welke verbodsbepalingen gelden en welke actieve beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden.
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beschermde soorten in het studiegebied voorkomen

Conventie van Bonn

Ondertekening conventie:

Internationale overeenkomst ter bescherming van

1 oktober 1990 door België

migrerende diersoorten

B

De relevantie zal nagegaan worden in de discipline fauna
en flora

en op 3 mei 2002 door
Vlaanderen bekrachtigd (in
werking op 2 juni 2003)
Gemeentelijk natuurontwikke-

1996

lingsplan (GNOP)

Heeft als doel om op gemeentelijk vlak het natuurbe-

B

Het document werd geïntegreerd in het gemeentelijk milieu-

stand in kaart te brengen en het beleid te schetsen

beleidsplan (zie hoger) en zal als algemeen beleidskader

opdat natuur maximale ontwikkelingskansen krijgt.

meegenomen worden bij de beoordeling van de effecten
van de discipline fauna en flora.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Decreet onroerend erfgoed

12 juli 2013, gewijzigd bij

Het onroerenderfgoed decreet betreft één overkoe-

het decreet van 4 april

pelende regelgeving voor monumenten, stads- en

geen beschermde stads- en dorpsgezichten voor.

2014 (BS 17/10/2013 en

dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Het

Ten zuiden van het plangebied is de Armenpoort gelegen,

15/04/2014)

decreet betreffende bescherming van monumenten,

beschermd monument ‘Vml toegangspoort tot Sint-

stads- en dorpsgezichten (03/03/76 en aanvullin-

Bernardusabdij’ (2537)

gen), decreet betreffende landschapszorg (16/04/96

J

In de onmiddellijke omgeving van het plangebied komen

erfgoedobjecten die waardevol, maar niet be-

De ankerplaats ‘Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde’
(A40024) is ten westen aan de overzijde van de
Schelde gelegen.
In het noorden grenst het plangebied aan de relictzone ‘Polder van Hemiksem en Schelle (R10083).
Ter hoogte van het plangebied, aan de overzijde van de
Schelde is de relictzone ‘Scheldevallei van Dendermonde tot Kruibeke’ (R14001) en ankerplaats ‘Polder
van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde’ (A40024) gelegen.
ankerplaats ‘Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde’
(A40024) gelegen.

schermd zijn. Het nieuwe decreet voorziet in de

Ten zuiden van het plangebied, op ca. 160m is de relictzone

vaststelling van minstens vijf inventarissen:

‘Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en randgemeenten’

en aanvullingen), Decreet houdende maatregelen tot
behoud van erfgoedlandschappen (13/02/2004) en
het decreet op het archeologisch patrimonium
(30/06/1993 en 28/02/2003) zitten vervat in één onroerenderfgoeddecreet en –besluit.
Het decreet voorziet de vaststelling van inventarissen die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden. De vaststelling van een
inventaris verbindt een aantal rechtsgevolgen aan

-

-

Inventaris bouwkundig erfgoed

(R10082) gelegen.

Landschapsatlas

(Kaart 9a en b)

Inventaris van archeologische zones
Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
Inventaris van historische tuinen en parken
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Decreet op het archeologisch

Decreet: 30 juni 1993

patrimonium

Regelt de bescherming van het archeologisch patri-

J

Maatregelen dienen te worden genomen om het archeolo-

monium. Vanaf 1 januari 2004 wordt het beheer en

gisch bodemarchief te beschermen of te onderzoeken. Hier-

beleid van het onroerend erfgoed in Vlaanderen

op zal verder ingegaan worden bij de discipline landschap,

(zowel monumenten, landschappen als archeologie)

bouwkundig erfgoed en archeologie

waargenomen door de afdeling Monumenten en
Landschappen.
Conventie van Malta

Conventie: 16 januari 1992

Verdrag inzake de bescherming van het archeolo-

B

op zal verder ingegaan worden bij de discipline landschap,

Art. 5.3 van dit verdrag stelt dat milieueffectrapportages en de daaruit voortvloeiende beslissingen ten volle rekening houden met archeologische vindplaatsen en hun context.

bouwkundig erfgoed en archeologie

Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer
bestanddelen van het archeologische erfgoed
zijn gevonden gedurende bouwwerkzaamheden.
In artikel 6.2. wordt bepaald passende maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat bij grote
particuliere of openbare ontwikkelingsprojecten
de totale kosten van eventuele noodzakelijk
daarmee verband houdende archeologische verrichtingen worden gedekt door gelden afkomstig
uit de overheid- of privésector, al naargelang. Op
de begroting voor deze projecten dient eveneens
een post opgenomen te worden voor voorafgaande archeologische studies en onderzoeken,
voor beknopte wetenschappelijke verslagen,
alsmede voor de volledige publicatie en registratie van de bevindingen.
Beheer open ruimte, ruilverkave-

27 juni 1984

Maatregelen dienen te worden genomen om het archeologisch bodemarchief te beschermen of te onderzoeken. Hier-

gisch erfgoed.

Heeft als doel de open ruimte zodanig in te richten

ling, landinrichting en natuurin-

dat alle facetten die in het gebied aanwezig zijn zich

richting

volwaardig kunnen ontwikkelen. VLM werd opgericht
om deze taak tot landinrichting uit te voeren. Bij een
ruilverkaveling ligt de hoofdaandacht op de landbouw, bij een natuurinrichting op het behoud van
fauna en flora, steeds rekening houdend met het
multifunctioneel buitengebied.
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X

Inventaris van het bouwkundig

De inventaris van het bouwkundig erfgoed (‘Bouwen

erfgoed

door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van

cheologie wordt de relevantie van het aanwezige bouwkundig

het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen’) vormt een

erfgoed nagegaan.

gebiedsdekkend overzicht van het bestaande bouwkundige erfgoed – zowel beschermd als nietbeschermd – in Vlaanderen. Actueel wordt de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed voorbereid. Deze vaststelling leidt tot een wettelijke erkenning van de objecten die opgenomen
zijn.
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B

Binnen de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en ar-

Bijlage 2 Legende bij RUP Hemixveer en Abdijomgeving
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kaart 8. Speciale beschermingszones en
VEN-gebieden, Vlaamse natuurreservaten

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: september 2015
Bron: BW K v e rsie 2 sept em be r 20 1 0. 1e fa se af bak ening v an het VE N (0 1/ 13 ).
Na tuur re ser va te n AN B. A chte rgr ond: ra ste rv er sie v an de topogra fische ka a rt en
uit gege ve n t usse n 1 9 78 e n 1 9 99 door he t N G I
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GEMEENTE HEMIKSEM

Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 9a. Landschapsatlas

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: september 2015
Bron: AG IV, la ndsc ha psat las 20 0 1, ank er plaa tse n 2 01 4 . Acht er grond: r ast er ve rsie v an de
topogra fische ka ar te n uitge gev en tusse n 1 97 8 e n 1 99 9 door het N GI
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GEMEENTE HEMIKSEM

Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 9b. Beschermd en bouwkundig erfgoed

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: september 2015
Bron: RW O , Besche rm de L andschappe n, sta ds- e n dor psge zichte n, m onume nte n, 2 01 4 .
RW O , Inv ent ar is va n he t Bouwk undig E rf goe d 0 4 /2 01 4 . A chte rgr ond: ra ste rv er sie v a n de
topogra fische ka ar te n uitge gev en tusse n 1 97 8 e n 1 99 9 door het N GI
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GEMEENTE HEMIKSEM

Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 10. Centraal Archeologische Inventaris

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: september 2015
Bron: CAI 07 /2 0 1 4. A chte rgr ond: ra ste rv er sie va n
de t opogra fische ka ar te n uitge gev en tussen 19 7 8 en 19 9 9 door het N GI
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GEMEENTE HEMIKSEM

Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 11. Landbouwwaarderingskaart

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: september 2015
Bron: La ndbouwty per ingska ar t Vlaa nder en 20 0 4 VL M. A chte rgr ond: ra ste rv er sie va n
de t opogra fische ka ar te n uitge gev en tussen 19 7 8 en 19 9 9 door het N GI
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