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Woord vooraf

Dit is de niet-technische samenvatting van het plan-MER RUP ‘Hoge Weg’ te Hemiksem,
m.a.w. een beknopte samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek
en stakeholders. Een milieueffectrapport is een openbaar document waarin de milieueffecten
van een planproces of project en de eventuele alternatieven voor dat planproces of project, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist niet of project of planproces vergunning krijgt, dit
wordt beslist door de vergunningverlener die hierbij rekening houdt met milieueffectrapport.
De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante informatie uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren en hiermee
de publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische
informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen.’

14580001_PlanMER Hemiksem_nts
Pagina 5 van 78

Inleiding

Het voorliggend 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.
De initiatiefnemer van het plan waarop deze nota betrekking heeft is de gemeente Hemiksem.
Contactadres is:
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Contactpersoon: Kristof Boving
Het voorgenomen plan vormt een kader voor projecten zoals die vermeld worden onder Bijlage
I, II of III van het m.e.r.-decreet, meer bepaald rubriek 10b Stadsontwikkelingsprojecten, met
inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen uit bijlage III is van toepassing. Dit
betekent dat de plan-m.e.r.-plicht van toepassing is. Aangezien er mogelijk aanzienlijke milieueffecten zullen optreden door het voorgenomen plan en het geen kleine wijziging betreft, wordt
een plan-MER opgemaakt.
Gekoppeld aan het plan-MER worden ook de nodige elementen mbt de watertoets (mbt de impact op het watersysteem) en de voortoets passende beoordeling aangeleverd.
Na goedkeuring van het MER kan de procedure voor het RUP doorlopen worden. De inhoud
van het plan-MER, meer specifiek de ruimtelijke consequenties van milderende maatregelen,
zullen worden bijgevoegd aan het RUP. Dit kan gebeuren door een integratie in de toelichtingsnota of als afzonderlijk document dat als bijlage aan het RUP wordt toegevoegd.
Erna is zijn de bestemmingen in overeenstemming met de geplande ontwikkelingen en kunnen
de nodige vergunningen voor de daadwerkelijke realisatie van het plan aangevraagd worden.
Hierbij dient invulling gegeven te worden aan de project-m.e.r.-plicht. In het kader van de vergunningsprocedure zijn er inspraakmogelijkheden.
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1

Situering, verantwoording en beschrijving
van het plan

1.1

Situering op macro- en mesoniveau
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.

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.
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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
station te Hemiksem, parallel aan
de N148 heeft een
rechtstreekse verbinding met Puurs
en Antwerpen.

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

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
die op vandaag
nog actief zijn.

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 structuren worden met
elkaar verbonden
door recreatieve
wandel- en fietsroutes.
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1.2

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.

Zonevreemde

Hoek Steenbakkerijstraat

Oude kantoorgebouwen Bekaert

appartementsgebouwen
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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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1.3

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.

1.4

Voorgeschiedenis

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de voorgeschiedenis bij het tot stand komen van voorliggend plan en programma.

1.4.1

Brownfieldconvenant

De besprekingen met betrekking tot 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
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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 voor sanering in de Brownfieldconvenant wordt voorgesteld is een systeem
van damwanden rond de site tot in de kleilaag. Deze 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. Ovam dient over de concrete saneringstechniek nog een beslissing te treffen. Dit onderzoek is op vandaag (2016) lopende.
Voorliggend plan-MER maakt abstractie van de uiteindelijk gekozen saneringstechniek, waarbij
het voorstel uit het brownfieldconventant als worst case wordt gehanteerd. 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 en de
concrete saneringstechniek zal bepaald worden 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.

Figuur 1-1 Schets van de bestaande situatie en voorstel van sanering

1.4.2

Eclectische multi-criteria-analyse (EMCA)

Voorafgaand aan de opmaak van het masterplan voor de site Bekaert in 2014 werden in opdracht van Bekaert door ECSA op basis van een kosten-batenanalyse in 2012 verschillende
scenario’s voorgesteld voor de herontwikkeling van de Bekaert site te Hemiksem.
Deze studie werd aangevat met een analyse van de verschillende bestaande beleidsdocumenten. Hieruit kwamen 5 kernpunten naar voor, waarvoor de verschillende documenten een bepaalde visie hebben die veelal aansluiten op elkaar, zijnde bedrijvigheid, wonen, de gemeenschap, natuur en recreatie.
In de verdere analyse werden interne sterktes en zwaktes uitgezet tegenover externe opportuniteiten en bedreigingen (SWOT-analyse). Op basis van de bestaande (randvoorwaarden in) beleidsdocumenten in combinatie met interviews met directe stakeholders en de SWOT-analyse
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werden de krijtlijnen opgesteld waaraan de invullingsopties moeten voldoen. Dit verder aangevuld met desk research onderzoek van bestaande projecten. Op basis hiervan werden vier scenario’s voor de herontwikkeling van de Bekaertsite verder uitgediept. De scenario’s bestaan uit
volgende programmaonderdelen:
Een vast programma dat bestaat uit groenverbindingen en de realisatie van de recreatieve
verbinding langs de Schelde
Een variabel programma dat bestaat uit volgende componenten:
Watergebonden economische activiteiten
Zone voor KMO en regionale bedrijvigheid
Zorgboulevard
Gemeenschappelijke/publieke voorzieningen
Private voorzieningen type retail en horeca
Wonen
Per scenario werd ingegaan op de wenselijkheden, randvoorwaarden en balans van de invulling. Samengevat geeft onderstaande tabel de invulling weer van de scenario’s (in %)

Na een confrontatie van de scenario’s met de SWOT-analyse en de vooropgestelde randvoorwaarden (uit beleidsdocumenten en interviews) worden twee gemengde scenario’s (2a en 3) in
het Masterplan naar voor geschoven (zie hoofdstuk 6 inrichtingsalternatieven) die bestaan uit:
voorzien van bedrijvigheid (KMO en kantoor-achtigen) 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.).
Uit de confrontatie blijkt dat een invulling met watergebonden activiteiten, zelfs indien deze niet
mobiliteitsgenererend zouden zijn, niet over een voldoende draagvlak zou beschikken. Desalniettemin wordt de functie watergebonden bedrijvigheid in voorliggend plan-MER als het nulalternatief+ beschouwd (cfr. advies W&Z op kennisgevingsnota).
Onderstaand worden beide scenario’s grafisch weergegeven. In de volgende paragrafen wordt
gewerkt met de termen scenario 1 en scenario 2, deze komen respectievelijk overeen met scenario 2a en 3 uit de multi-criteria-analyse.
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1.4.3

Studie Scheldeboorden

In opdracht van de provincie werden de twee naar voor geschoven scenario’s onderworpen aan
een mobiliteitsstudie, ecologisch- landschappelijke en economische studie (studie Scheldeboord) om de ontwikkeling maximaal te kunnen afstemmen op een aantal bestaande entiteiten
binnen hun specifieke context. De drie deelstudies houden hierbij rekening met de geplande
ontwikkelingen in de omgeving. De drie deelstudies formuleerden op basis van de bevindingen
aanbevelingen om het programma aan te passen in functie van de draagkracht van de omgeving (inclusief geplande ontwikkelingen).
1.4.3.1

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.
Op basis van de bestaande juridische en planologische context, de bestaande ecologische
structuur wordt een visie op de ecologische structuur geformuleerd (verschillende scenario’s).
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Onderstaand worden die elementen opgenomen die specifiek uitspraak doen over de site Bekaert en de directe omgeving.
Uit de analyse in de studie blijkt een ecologische verbinding langs de Schelde als noord-zuidas
belangrijk te zijn om de natuurlijke structuur te kunnen uitbreiden.
Doch blijkt op de rechteroever – ter hoogte van Bekaert – de natuurlijke structuur van de Scheldeboord uiterst beperkt te zijn. Er is nauwelijks enige ecologische passagemogelijkheid door de
verharde (voormalige) industriële terreinen. Er zijn geen mogelijkheden voor natuurlijke ontwikkeling voor fauna of flora.
De herinrichting van de voormalige Bekaert-site biedt vanzelfsprekend mogelijkheden tot de
ontwikkeling van ecologische verbindingsgebieden (conform het PRS).
Voor de realisatie van deze verbindingen wordt uitgegaan van 3 scenario’s:

Scenario 1: winterdijk met buitendijkse natuur
De basisdoelstelling bij dit scenario zijn: het vergroten van oppervlakte van zeldzame habitats; versterken van andere bestaande natuurkernen; invullen van ontbrekende schakels in
het ecologisch netwerk.
Dit scenario impliceert de aanleg van een nieuwe Scheldedijk verder naar het binnenland,
waardoor een vergroting van het areaal aan buitendijkse slikken en schorren kan worden gerealiseerd. Deze werken dienen gepaard te gaan met de volledige sanering van het bedrijventerrein en de verhoging van de bestaande waterkering tot op Sigmahoogte (TAW 10,20
m). De breedte van het slikken- en schorrengebied bedraagt minimaal 20 à 30 m (exclusief
dijk).
Scenario 2: groencorridor langsheen de Schelde:
Inrichten van een natuurlijke groene ruimte langsheen de Schelde: Onder de vorm van een
brede dijk met aan één of twee zijden een goed ontwikkelde groenstructuur (bv. Een bloemrijke berm, afgewisseld met struweel, houtkanten, bomenrijen, waterpartijen, enz).
Verbinding heeft continu karakter: de oeverstrook wordt aangepakt niet enkel op de Bekaertsite, maar ook in het deelgebied tussen het abdijpark en de Schelde
Scenario 3: binnendijkse groencorridor parallel met Schelde
Een natuurlijke structuur ontwikkelen – al dan niet op het huidige maaiveldniveau –die parallel aan de Schelde in noordelijke richting verloopt. Om voor passage bruikbaar te zijn, moet
een strook in volle grond worden voorzien. Hierbij dient een minimale breedte, structuurdiversiteit/- continuïteit en biologische kwaliteit gerespecteerd worden.
In de conclusie van de studie wordt scenario 1 niet weerhouden omwille van de grote ruimtebehoefte en ingrijpende gevolgen voor zowel de sanering als de ontwikkelingspotenties. Daarom
wordt een combinatie van scenario 3 en scenario 2 voorgesteld, namelijk een centrale groene
verbinding (landschapspark) en een landschappelijke dijk langs de Schelde.
Volgende aspecten zijn hierbij van belang:
medegebruik met andere functies (bv. Recreatie en/of waterberging).
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Te verkiezen om een corridor van minstens 20m breed exclusief voor te behouden voor
natuur.
Voldoende doorsteken voorzien naar de Schelde.
Natuurfunctie kan gedragen worden door zowel opgaande bomen (bos), struweel, ruigtekruiden, hooiland, …, als bv. poelen.
Voldoende dik pakket aarde voorzien afgestemd op de bodemvereisten en karakteristieken van de gewenste beplanting.
voldoende (kleinschalige) groenverbindingen tussen het centrale landschapspark en de
landschappelijke dijk langs de Schelde.
Abdijmuur aan de westzijde van het abdijpark te behouden.
Ten zuiden van de muur wordt de strook tussen het abdijpark en de Schelde op een
groene parkachtige manier ingericht zodat een visuele en landschappelijke relatie ontstaat tussen het abdijpark en de Schelde.
Het noordelijk deel van deze strook (tussen muur en Schelde) kan onder voorwaarden
(o.a. vrijwaren voor groene (fiets)verbinding, erfgoedwaarde muur,…) mogelijk ingevuld
worden met harde functies.
De huidige voorstellen voor de Bekaertsite, zijnde de twee eerder besproken scenario’s, worden
vervolgens geconfronteerd met de bestaande en gewenste ecologische structuur.
Zowel in scenario 1, als in scenario 2, wordt een zigzaggende groene verbinding (van ong. 1,8
ha) voorzien van zuid naar noord. Er is hierbij te weinig rekening gehouden met de impact op
de aanpalende biologisch waardevolle gebieden: een logischere visuele of landschappelijke
verbinding met de omliggende gebieden is wenselijk. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden):
Aanleg van slikken- en schorrengebied langs de Schelde: ten noorden van het projectgebied kan dit aansluiten op de beperkte – reeds bestaande – strook slikken- en schorren;
Aanleg van een ecologische landschappelijke dijk langs de Schelde;
Aanleg van een centrale ecologische verbinding.
De noodzakelijke oppervlakte voor het uitbouwen van een functionele ecologische verbinding is
afhankelijk van het habitattype (minstens 2 à 4 ha). Een voldoende breedte is nodig voor ecologische variëteit te creëren (bv. afwisseling houtkant, grasland, water, enz.) en eventuele randeffecten te minimaliseren.
Een belangrijk aandachtspunt is de relatie met de ontsluiting en fietsverbindingen. De ecologische verbinding kan gecombineerd worden met een fietsverbinding of ontsluitingsweg, maar
moet in dat geval breder zijn om de ecologische verbindingsfunctie te verzekeren. Ook een
combinatie met het watersysteem (waterlopen, bufferbekkens, …) is mogelijk, maar heeft gevolgen voor de inrichtingseisen.
In onderstaande figuur wordt de gewenste ecologische structuur van het plangebied en omgeving weergegeven.
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1.4.3.2

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. In deze studie werden verkeerstellingen gehouden in het voorjaar 2013 waaruit enkele
scenario’s van verkeersmodellen zijn gegenereerd.
In deze modellen werden de twee vooropgestelde scenario’s met bestemmingsvoorstellen voor
de Bekaert site (zie hoger) gesimuleerd en de effecten beschreven.
In de doorrekening van het multimodaal model zijn 4 groeiscenario’s bestudeerd: een minimale
en maximale groeiscenario. Dit telkens zonder regionale invloed en met (verkeersprojecten en
ontwikkelingen in de regio die effect hebben op de deelgebieden).
Onderstaand worden de meest relevante aspecten, die van toepassing zijn op het gebied, aangehaald.
In de effectenbeoordeling in deze studie wordt nagegaan wanneer een kritisch punt wordt bereikt in het mobiliteitsprofiel. De belangrijkste as die bij een ontwikkeling op de site Bekaert belast zal worden is de Kleidaallaan. Deze as vormt een kritisch punt in de verkeersafwikkeling. Ze
is van groot belang voor de ontsluiting naar de A12. In het centrum van Hemiksem splitst deze
weg in de Delvauxstraat en de Abdijstraat.
De capaciteit in termen van doorstroming wordt begrensd door de spoorwegovergang, de verschillende aanwezige verkeerslichten en de aansluiting op de N148-Sint-Bernardesteenweg
waar de site zich bevindt. Daarnaast is ook de omgevingscapaciteit beperkt in de bebouwde
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omgevingen. Dit gaat over het effect van het verkeer op geluid, luchtkwaliteit, oversteekbaarheid, …
Uit het studieonderzoek kan afgeleid worden dat:
De verkeersgeneratie te hoog is.
Het programma moet teruggeschroefd worden afgestemd op de (omgevings)capaciteit van
de Kleidaallaan.
De voorziene ontwikkelingen op de Bekaertsite zorgen voor het gros aan bijkomend verkeer.
Volgende conclusies en enkele bedenkingen vloeien hieruit voort:
De twee vooropgestelde scenario’s met bestemmingsvoorstellen van Bekaert hebben een te
hoog verkeersgenerend effect in verhouding met de draagkracht van het wegennet. Dit geldt
zowel voor scenario 1 als 2 (dat iets minder verkeer genereert dan scenario 1).
De belasting van de as Abdijstraat/ Delvauxstraat -Kleidaallaan is maatgevend voor het bepalen van de toelaatbare productie/attractie van verkeer via de weg. Zowel de verkeerskundige afwikkeling als de omgevingscapaciteit in de woonstraten zijn van belang. Voor de Kleidaallaan is het streefdoel een maximale spitsuurbelasting (tijdens de avondspits) van 800 à
850 pae/h. De avondspits voor de rijrichting van oost naar west is maatgevend.
De wegvakcapaciteit kan niet exact bepaald worden. De berekeningen zijn afhankelijk van
vele, deels veranderlijke omstandigheden. Daarenboven zijn het steeds de kruispunten die
de effectieve afwikkelingscapaciteit van een netwerk bepalen. Op projectniveau is verfijning
nodig om de belasting op kruispuntniveau te kennen.
Tussen de minimum- en maximumbenadering bestaat er een groot verschil. Er moet sturend
opgetreden worden bij de verdere verfijning van het programma. Weinig verkeersgenererende functies zijn vanuit mobiliteitsoogpunt te verkiezen boven sterk verkeersgenererende
activiteiten (zoals grootschalige retailontwikkeling). Het is tevens aangewezen om maximaal
in te zetten op functies met een lokale invloedssfeer.
Uit de studie bleek dat de verkeergeneratie voor beide vooropgestelde scenario’s te hoog is en
dat het programma moet worden teruggeschroefd en worden afgestemd op de capaciteit van de
Kleidaallaan, zodat de I/C verhoudingen acceptabel blijven en structurele files vermeden worden. De studie stelt dat het programma voor Bekaert de I/C verhouding van 90 % niet mag overschrijden. Een duurzaam ontsluitingsconcept en modal split waarin de verschillende vervoerwijzen opgenomen zijn is cruciaal (uitbouwen mogelijkheden van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer).

1.4.3.3

Herlokalisatiestudie bedrijvencluster tussen de Schelde en de Sint-Bernardusabdij

De herlokalisatiestudie onderzocht de haalbaarheid van een herlokalisatietraject 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.
De bedrijven in het gebied zijn al vele jaren op de locatie gevestigd en zijn gerespecteerde gebruikers in de Scheldeboorden. Voor het realiseren van de herontwikkeling van de Bekaert-site
en de versterking van de ecologische structuur, vormt het bedrijvencluster echter een knelpunt.
Het cluster ligt direct tegen de Bekaert-site aan en kent ten aanzien van fysieke uitstraling een
ander verschijningsniveau dan dat met de herontwikkeling op de Bekaert-site wordt nagestreefd. Ook ligt het bedrijvencluster op / direct aan een mogelijke route van de beoogde versterking van de ecologische structuur. Om deze knelpunten weg te nemen en de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied te versterken, werd in de studie onderzocht of en op welke manier
het gevestigde bedrijvencluster geherlokaliseerd zou kunnen worden, en werden er bijgevolg
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.
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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
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.

1.4.4

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.
In dit masterplan worden op basis van voorgaande studies in combinatie met algemene analyse
van de ruimtelijke structuur (bebouwd weefsel, verkeersstructuur, landschappelijke structuur,
economisch weefsel en recreatief weefsel) een aantal aandachtspunten geformuleerd voor de
ontwikkeling van de Bekaertsite. Deze worden verder doorvertaald in een aantal krachtlijnen die
het ambitieniveau van het op te maken RUP weergeven:
Zoals voorzien in de afbakening van het stedelijk gebied zal het streefdoel 25 wo/ha bedragen. Dit berekend op de oppervlakte van de site Bekaert (excl. de site Erinstone en bebouwd perceel aan de Heuvelstraat maar mee op te nemen in het RUP). Deze densiteit
staat daarnaast niet op zich en wordt afgewogen tegenover de inbreng van andere woonondersteunende functies, ruimtelijke kwaliteiten en de publieke en groene ruimten.
Lokale bedrijvigheid (indien voorzien als ontwikkelingsscenario) met verkeersarm karakter
met een gewenst profiel in de milieutechnologie.
Naar mobiliteitsprofiel dient het programma afgestemd te worden op een maximum I/C van
90% tijdens de spits. In deze is de Kleidaallaan met een maximaal spitsuur belasting van
oost naar west (in de richting van Bekaert) van 800 à 850 pae maatgevend. Voor de inkomende verkeersstroom voor de site kan het maximale aandeel 260 pae/h bedragen. Verder
mobiliteitsonderzoek moeten meer verfijnde gegevens aanreiken.
De effectieve afwikkelingscapaciteit op kruispunt N 148- Abdijstraat berekenen en opnemen
in het mobiliteitsprofiel.
De verkeersgeneratie van de site blijft in de grootorde van de historische situatie in 20002006.
Weinig verkeersgenererende functies bij de herbestemming van het gebied.
Site Erinstone/ Philco herbestemmen met hoofdfunctie wonen en groen en nevenfunctie
kleinschalige kantoorfunctie. De footprint en volume van de bebouwing staan in relatie tot de
erfgoedwaarde en visibiliteit van de abdij en park.
Scheldeoever als een hoogwaardige ecologische zone met verbinding voor recreatief verkeer.
De realisatie van een landschapspark tussen abdijsite en Callebeekpark met mogelijkheden
tot passieve recreatie
In het voortraject werden al bestemmingen en functies geopteerd waarvoor concreet interesse
bestaat vanuit beleidspunt (lokale bedrijvigheid) en/of vanuit investeringshoek voor het realiseren van een project (woonzorgcentrum). Toch zijn deze engagementen afhankelijk van tal van
factoren waar op het moment van het opstellen van het masterplan geen eenduidig antwoord
kan gegeven worden.
Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit voorgaande deelstudies werd binnen het masterplan het programma uit het voortraject voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Bekaertsite
(cfr. scenario’s multi-criteria-analyse) verder aangepast en bijgestuurd. Hierbij komt met tot volgende concepten en programmaonderdelen die de ruimtelijke krachtlijnen en invulling van het
gebied meer concretiseren:

14580001_PlanMER Hemiksem_nts
Pagina 19 van 78

Situering, verantwoording en beschrijving van het plan

Concepten
3 ontsluitingspoorten aan de rand van het gebied:
1. Heuvelstraat- Delvauxstraat: oude toegang
Bekaertsite als hoofdontsluiting site voor lokale commerciële functies, de zorgboulevard,
woonblokken en het lokale bedrijventerrein.
Profiel in functie van woon-werksituatie en
goede ontsluiting zonder overlast.
2. Heuvelstraat- Steenbakkerijstraat: ontsluiting
projectzone Scheldeboord (noordkant). Verder doortrekken Steenbakkerijstraat. Enkel
bestemmend woonverkeer.
3. Heuvelstraat- Nijverheidsstraat: bestaande
ontsluitingsweg eveneens als ontsluiting voor
woonprojecten Scheldeboord Zuidkant. Enkel
bestemmend woonverkeer
Streefdoel is een autoluw woongebied waar de inrichting zich volledig kan focussen op de voetganger
en fietser en de bewoners. Het STOP-principe wordt
aangewend als basisprincipe in de verkeersstructuur.
In grote lijnen is de landschapsstructuur als volgt opgebouwd:
Straat- en pleingroen: oriënterend en structuurbepalend.
Landschapspark: inrichting van een ecologisch
landschap met bovenlokaal karakter.
Privé-groen: binnengebieden, omgevingsgroen gebouwen
Ecologische corridor: specifieke inrichting Scheldeboord voor de doortrekking van de natuurlijke oever noordwaarts
Programma en dichtheid per zone
Het plein: belvedère tot de site
Functionele verweving
Gabarieten opbouwend naar plein vertrekkend
vanuit bebouwde context.
Plein en aansluitende bebouwing als baken op de
as N148
Commerciële functies enkel op gelijkvloers niveau
rond het plein en aan de N148.
Commerciële functies enkel woonondersteunend.
Winkeloppervlakte per zaak max. 140 m²
Kleinschalige kantoorfuncties.
Wonen op de bovenliggende verdiepingen.
Ondergronds parkeren (bebouwing/ plein).

14580001_PlanMER Hemiksem_nts
Pagina 20 van 78

Situering, verantwoording en beschrijving van het plan

De woonstrip op het plateau:
Verdichten in functie van bebouwde context
Meer dens karakter in aansluiting met het plein:
B/T 0.5 tot 0.7 V/T max. 2

De zorgboulevard
Bebouwing op menselijke schaal
zorgboulevard: B/T: 0.4 tot 0.6 V/T max. 3
Ingebed in de ruimtelijke structuur van de site.
Specifieke architecturale bouwconcepten naargelang zorgbehoefte, bvb. Karakter, volume en typologie van een woonzorgcentrum verschilt danig
van een huis voor jeugdzorg.
Zorgondersteunende functies zoals dokter, therapeut, orthopedische zorg, fitness training.
Parkeren ondergronds.
Projectbestemmingen.
Bij een gereduceerd bouwprogramma rond zorg
moeten de bestemming(en) woonfunctie als
tweede bestemming hebben.
Wonen in het landschap
Wijk te realiseren met stedelijke kwaliteiten met
een maximale densiteit van 25 woonéénheden per
hectare. In combinatie met meergezinswoningen
kan in deze zone gestreefd worden naar 30
woonéénheden per hectare.
Verschillende woontypes toepassen voor ééngezinswoningen met tuinen.
Cohousingprojecten faciliteren in de bestemming.
Meergezinswoningen in deze zone maximaal beperken tot 5 units per hectare. Maximaal 3 bouwlagen.
Fijnmazige verbindingsstructuur tot stand brengen
op maat van voetganger en fietser.
Landschapspark doortrekken in groenstructuur
woongebied.
Kleinschalige inrichting van openbaar domein:
speelplein, zithoek, enz
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Economie: lokaal verankerd
Indien geopteerd wordt voor een lokale bedrijvenzone wordt deze deels ondergebracht aan de zuidzijde van de zone ‘Wonen in het landschap’ (aansluitend op de nijverheidstraat) en de zone Zorgboulevard. Dit voor maximaal 5 Ha.
Geen milieubelastende activiteiten.
Voorkeur voor milieutechnologische bedrijven,
kleinschalig, geen logistieke noch verkeersgenerende activiteiten. Winkelfunctie niet toegestaan.
Hoogwaardige inrichting van de percelen en het
aansluitende openbaar domein. Groeninrichting,
en waar nodig buffering, moet de bedrijvenzone
ruimtelijk opnemen binnen de omliggende bestemmingen.
Units per perceel kunnen voorzien worden.
Gekoppelde bebouwing percelen mogelijk mits
ruimtelijk inpasbaarheid in de zone en volgens
randvoorwaarden op te nemen in de bestemmingsvoorschriften van het uitvoeringsplan.
Landschapspark site 6
Dit park vormt een aanééngesloten gebied van 10
hectare. Wanneer het scenario wordt gevolgd met
een bedrijvenzone is een minimale oppervlakte
vereist van 7 hectare.
De infrastructuur in het park wordt tot het strikt
noodzakelijke beperkt zodat een ecologisch ingericht park vorm kan krijgen.
Minimaal 4 Ha wordt bebost in functie van de natuurwaarde.
Het parkgebied legt de verbinding tussen Callebeekpark en het park van de abdijsite zodat een
aanééngesloten landschapspark kan ontwikkeld
worden.
De gehele waterhuishouding van het hemelwater
op de site kan in de opbouw van het park opgenomen worden en zichtbaar als landschapselement
aangewend door bvb.grachten en watervlakken.
Een mogelijke verbinding en afwatering naar de
bestaande vijver ter hoogte van Callebeek is te onderzoeken.
Zachte recreatieve vormen kunnen onderdeel uitmaken tot de landschapsinrichting.
Wonen aan het water
Het betreft een brede strip van bebouwing parallel
aan de Schelde met hoge graad aan diverse bebouwingstypologieën.
In bepaalde delen van de zone kan een bouwblokkendiepte tot 150 m aangehouden vanaf de Scheldeboord. Dit maakt het mogelijk om volwaardige
bouwblokken met binnenstraten voor bestemmend
verkeer in te plannen.
Streefdoel is een mixed van eengezins- en meergezinswoningen.
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Ter hoogte van het groene plein aan de Scheldeboord kan op het gelijkvloers niveau in de bebouwde delen kleinschalige horeca voorzien worden en beperkte woonondersteunende infrastructuur zoals winkelfunctie, hotel, B&B, enz….
Verdichten in functie van bebouwde context
B/T 0.5 tot 0.7 V/T max. 2 Maximale bouwhoogte 4
bouwlagen
Meer dens karakter in aansluiting met het plein:
B/T 0.4 tot 0.7 V/T max. 2 Maximale bouwhoogte
5 bouwlagen
Voor de site Erinstone/Philco wordt bouwcapaciteit
bepaald door de Scheldeboord, de monumenten
en de landschappelijke invulling. Enkel ter hoogte
van de Armenpoort en in het verlengde van de beschermde abdijmuur kan woonbebouwing gerealiseerd worden onder de vorm van een beperkt
bouwvolume en programma.
De Scheldeboord
De inrichting van deze lineaire open ruimte focust
zich op een ecologische inrichting van de Scheldeoever met bovenlokaal karakter.
De kaaimuur wordt afgebroken of ondergronds opgenomen in een nieuw dijklichaam dat gelijkwaardig profiel heeft als de groene dijk tussen Callebeek en de site.
De minimale breedte van de boord wordt bepaald
door de bebouwingslijn van het naastliggende
bouwproject ‘Hemixveer’ ter hoogte van Callebeek.
Ter hoogte van de site Erinstone/ Philco wordt dezebebouwingslijn aangehouden tot aan de abdijsite.
Deel uitmakend van het toeristisch netwerk met
mogelijkheden voor beperkte infrastructuur.
Het Scheldeplein
Dit plein moet een rustpunt zijn op het traject van
de Scheldeboorden.
Het is een met gras en hoogstammen ingerichte
publieke ruimte met beperkte meubelinfrastructuur.
Aansluitend op de Schelde kan een houten dek
over de oever ingericht worden als panoramisch
punt.
Ter hoogte van de bebouwing kan kleinschalige
horeca met terrasuitbouw gerealiseerd worden.
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Zone Armenpoort- Schelde
Deze zone gevormd door de gebouwen van de bedrijvencluster heeft volgende programma:
Kleinschalige bouwvolumes met beperkte gabarithoogten in aansluiting met de bebouwde rand van
de abdijsite (Armenpoort).
Wonen in combinatie met kantoren als nevenfunctie.
Groen kader Scheldeboorden
Aan de zuidzijde van deze site wordt de ruimte ingericht als landschapspark in aansluiting op het
abdijpark.
Zichtassen naar de Schelde moeten het zicht op
de abdij verhogen.
Geen weginfrastructuur. Enkel de toegangsweg tot
het gebouw of parkeerruimte.
Erfgoedwaarde van de omgeving primeert.

1.4.5

Ontwerpend onderzoek

Aan de hand van een ontwerpend onderzoek, als voorbereidende fase voor de opmaak van het
RUP, worden de concepten uit het masterplan, verder op hun haalbaarheid onderzocht en verfijnd.
In dit onderzoek richten de ontwerpers van het RUP zich meer op het ontwerpmatige denkoefeningen op niveau van bouwblokken, gabarieten, de inrichting van de publieke ruimten en aspecten van beeld/kwaliteit. Dit ontwerpend onderzoek moet uiteindelijk leiden tot zinvolle en flexibele voorschriften en bestemmingen die toelaten dat in de laatste fase haalbare bouwprojecten
kunnen gerealiseerd worden.
Op basis van dit ontwerpend onderzoek werd het programma binnen het masterplan voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de Bekaertsite aangepast en verfijnd om zo te komen tot voorliggend plan (cfr. planbeschrijving).

1.5

Juridische en beleidsmatige situering

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 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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Het plangebied is op het gewestplan grotendeels gelegen in industriegebied en een beperkt deel in het noordoosten in woongebied.
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 gemeentelijke wegen.
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.
Het plangebied grenst aan het habitatirichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent (BE2300006).
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.
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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
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.

1.6

Beschrijving van het plan

1.6.1

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 §4.1). De concrete saneringstechniek is onderwerp van lopend onderzoek (2016).
Op vandaag is bijgevolg nog niet definitief bepaald welke saneringstechniek zal worden toegepast. Voorliggend plan-MER maakt abstractie van de uiteindelijke saneringstechniek en gaat uit
van een worst-case scenario, zoals voorgesteld in de brownfieldconvenant.
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 en de saneringstechniek nog niet gekend is, 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.
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1.6.2

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
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 wooneenheden1 (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.
6000m 2 (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). Deze
variant omvat meer woningen en minder ondersteunende voorzieningen dan het voorliggende programma. Deze variant wordt meegenomen, omdat op het eerste zicht niet kan worden uitgesloten dat
de milieubeoordeling van dit variant programma aanzienlijk afwijkt (oa. discipline mobiliteit) van de milieubeoordeling van het voorliggende programma.

1

Hierin zitten de op vandaag zonevreemde appartementen niet in vervat.
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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 voor het volledige plangebied 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 §5.3).
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.

1.7

Landschappelijke en ecologische invulling

In de ecologische studie (cfr. §4.3.1) 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 ecologische studie).
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)

1.8

Ontsluiting en parkeren
Ontsluiting naar hoger wegennet
Er wordt een gespreide ontsluiting naar het
hogere wegennet voorzien door:
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.

(concept potentiële ontsluiting)

Heuvelstraat - Nijverheidsstraat
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 kan als hoofdontsluitingsweg
voor fietsers en voetgangers (autovrij) worden voorzien in samenspraak met W&Z.
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.

1.9

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, RUP en de beoogde sanering de meest optimale terreinprofilering worden nagestreefd.

14580001_PlanMER Hemiksem_nts
Pagina 32 van 78

Situering, verantwoording en beschrijving van het plan

Als uitgangspunt wordt bij de verschillende mogelijkheden wordt aangenomen dat de keermuur
met damplanken ter hoogte van de Schelde wordt verlaagd en landinwaarts wordt opgehoogd
tot ca. + 8,5m TAW. De ruimte die vrijgekomen is wordt voorzien met een zandlaag die zich afzet vanuit de Schelde (depositie). De slikken en schorren worden hiermee uitgebreid. De benodigde oppervlakte voor de spontane slikken en schorren bedraagt 20 à 30 m².
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.
Beide varianten omvatten een verplaatsing van de keermuur ter hoogte van de Schelde landinwaarts. De verschillende milieudisciplines staan eveneens kort stil bij de situatie waarbij de
keermuur op de huidige locatie behouden blijft en wordt ingericht als zacht dijklichaam (de zogenaamde nulvariant).
Terreinprofiel 1

In variant 1 wordt enkel een leeflaag van ca. 1 à 1,5m dik voorzien op de afgedekte gronden.. 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. Ter hoogte van 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
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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.

Variant keermuur:
Beide varianten omvatten een verplaatsing van de keermuur ter hoogte van de Schelde landinwaarts. Als variant wordt eveneens de nulvariant beoordeeld, hetzij het behoud van de huidige
waterkering.
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1.10 Overzicht uitgangspunten werkhypothese
Onderstaande tabel geeft aan welke uitgangspunten die worden gehanteerd bij de milieubeoordeling.
Tabel 1.1. Opbouw worst case situatie plangebied
Aspect
Mobiliteit

Uitgangspunt
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, beperkt aanvoeren grond voor
ophoging (minimale leeflaag)
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

1.11

Alternatieven

1.11.1

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. Bij de verschillende milieudisciplines komt de beschrijving van het nulalternatief
wel impliciet aan bod bij beschrijving van de huidige situatie.
Op basis van het advies van W&Z naar aanleiding van de terinzagelegging van de kennisgevingsnota wordt in voorliggend plan-MER een nulalternatief+ opgenomen dat aansluit bij de
huidige planologische toestand van de zone, met name industriegebied. Het nulalternatief+
wordt volledig ingevuld met een watergebonden bedrijventerrein. Op vandaag zijn echter nog
geen concrete plannen om watergebonden bedrijvigheid te realiseren, waardoor de concrete
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invulling van het terrein nog een leemte vormt. Op vraag van W&Z wordt het project Blue Gate
als voorbeeld gehanteerd als basis voor de milieubeoordeling.
Op basis van het advies naar aanleiding van de ontwerptekst van het plan-MER wordt in het
plan-MER een tweede nulalternatief+, waarbij wordt aangenomen dat het plangebied volledig
wordt ingevuld met een KMO en KMO-kantoorachtigen. Op vandaag zijn nog geen concrete
plannen om KMO te realiseren in het plangebied, waardoor de concrete invulling van het terrein
nog een leemte vormt. Als basis voor de milieubeoordeling wordt uitgegaan van een worst case
scenario, met volledige invulling van KMO en enkel lokale bedrijven toegelaten zijn. De perceelsgrootte bedraagt gemiddeld 3.000m².

1.11.2

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

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)
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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 plan-MER
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)

1.12

Geplande ontwikkelingen

1.12.1

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 rekening gehouden 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 = land-

Fiets- en voetgangersverbinding van

Link met de Abdijsite, het Dorpshart

schappelijke ecologische corridor

recreatieve functies langs de Bene-

en de fietsroute langs de Schelde

denvliet

Situering plangebied ten opzichte van Sint-Bernardusabdij en Dorpshart Schelle/Benedenvliet

1.12.2

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.
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RUP Scheldeboord Hemiksem (Bron mobiliteitsnota Provant)

1.12.3

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.

1.12.4

Sigmaplan

Ter hoogte van het plangebied hebben de dijken en waterkeermuren op heden een hoogte van
+8,20m TAW. Volgens het Sigmaplan moet dit verhoogd worden tot +8,35m TAW. W&Z staat
enkel in voor de verhoging van de keermuur conform het Sigma-plan.

1.12.5

Beleidswenselijkheden tav traditionele landschap ‘Scheldevallei stroomafwaarts
Gent

Ten aanzien van het traditionele landschap ‘Scheldevallei stroomafwaarts Gent’ worden in de
landschapsatlas volgende wenselijkheden geformuleerd voor toekomstige ontwikkelingen:
Vrijwaren van gebouwen van om het even welke aard in valleigebieden;
Beheersen van de recreatiedruk;
Bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap;
Accentueren van de waardevolle sites (taluds, meanders, donken) in hun omgeving;
Gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten;
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1.12.6

Relevante milieudisciplines geplande ontwikkelingen

Onderstaande tabel geeft aan welke ontwikkelingen uit ontwikkelingsscenario relevant zijn voor
de verschillende disciplines. De beschrijving van het ontwikkelingsscenario komt aan bod bij de
respectievelijke disciplines.
Geplande

Landschap, bouw-

Mens ruimte-

ontwikke-

Mobiliteit

Geluid

Lucht

kundig erfgoed en

lijke aspecten

ling

archeologie

1

X

X

X

2

X

X

X

3

X

4

Bodem

Water

F&F

X
X

X
X
X

X

X

5

X

X

X

X

1. Masterplan abdijsite Hemiksem, Schelle dorpshart en Benedenvliet
2. RUP Scheldeboord Hemiksem
3. Grootstedelijk gebied Antwerpen
4. Sigmaplan
5. Traditionele landschap
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2

Samenvatting milieueffecten per discipline

Volgende disciplines worden door een erkend MER-deskundige behandeld:
Mobiliteit
Geluid
Lucht
Bodem en grondwaterO
Oppervlaktewater
Fauna en flora
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Mens (ruimtelijke aspecten en mobiliteit)
De coördinator zal erover waken dat ook de aspecten, volksgezondheid en licht in voldoende
mate aan bod komen. De integratie van de verschillende disciplines leidt tot een evaluatie van
het voorgenomen plan. Deze effectbeoordeling wordt in het hoofdstuk ‘integratie en eindsynthese’ geïntegreerd en doorvertaald naar mogelijk aanpassingen van het plan, aanbevelingen
met betrekking tot landschappelijke inrichting en concretisering van het plan, … (milderende
maatregel of aanbeveling).
De bespreking per milieudiscipline verloopt volgens een vaste indeling per discipline, met name:
Afbakening studiegebied
Beschrijving referentiesituatie
Beschrijving en beoordeling milieueffecten
Milderende maatregelen en aanbevelingen
Synthese
Leemten in de kennis
Aanbevelingen voor project-MER/ontheffing en voorstellen inzake monitoring en postevaluatie
Daarnaast worden nog algemene hoofdstukken opgenomen waarin volgende aspecten aan bod
komen:
Beoordeling van het nulalternatief+
Beoordeling ten opzichte van de juridisch planologische situatie
Cumulatieve effecten met geplande ontwikkelingen
Grensoverschrijdende effecten
Leemte in de kennis
Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie
Hierna wordt de bespreking per milieudiscipline kort samengevat zodat hieruit vlot de finale integratie en eindsynthese voortvloeit over alle disciplines heen (zie hoofdstuk 3).
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2.1

Discipline Mobiliteit

2.1.1

Referentiesituatie

Via een kamstructuur zijn de verschillende gemeenten langs de Schelde, waaronder Hemiksem, aangesloten op de A12. Het doel van deze kamstructuur is enerzijds een vlotte ontsluiting
naar het hogere wegennet garanderen en anderzijds de (bovenlokale) intensiteiten in de N148
te beperken.
Het plangebied heeft met de verschillende mogelijke aansluitingen op de N148 en van hieruit de
verbinding met de Kleidaallaan goede ontsluitingsmogelijkheden. De directe verbinding tussen
de N148 en de Kleidaallaan is een aandachtspunt.
Het openbaar vervoer is sterk gericht op de noordzuidgerichte corridor N148-spoorlijn 52. Het
fietsroutenetwerk kent ook een zekere noordzuidoriëntatie (via de hoofdfietsas), maar is ook
fijnmazig door de vele verbindingsassen.
Uit de doorsnedetellingen en de toetsing aan de theoretisch capaciteit blijkt dat de huidige intensiteiten niet tot capaciteitsproblemen op wegvakniveau leiden.
Qua verkeersveiligheid wordt gelet op de complexiteit van de omgeving een relatief laag aantal
ongevallen waargenomen, met hoofdzakelijk stoffelijke schade. De N148 is één van de assen
met verschillende ongevallenlocaties. Langs de Bouwerijstraat – Kleidaallaan gebeurden op
verschillende locaties ongevallen met gewonden.
Qua verkeersleefbaarheid blijken de Sint-Bernardsesteenweg en de Kleidaallaan zeer druk zijn.
De Heuvelstraat is druk. De Abdijstraat kent een normale situatie qua verkeersleefbaarheid. De
Nijverheidsstraat, de Delvauxstraat en de Saunierlei zijn rustige straten.
De verschillende ontwikkelingen zoals opgenomen in het ontwikkelingsscenario zullen elk voor
een toename in de intensiteiten zorgen. Dit zal een effect hebben op de beschikbare restcapaciteit van het wegennet.

2.1.2

Effectenbeoordeling

Uit de effectbeoordeling blijkt dat de ontwikkeling op de Bekaertsite maatgevend is. De cluster
Armenpoort en Steenbakkerijstraat zorgen voor een verwaarloosbare hoeveelheid verkeer. De
verkeersgeneratie ten gevolgen van Cluster Armenpoort en Steenbakkerijstraat is immers
slechts 6% van de totale verkeersgeneratie. Dit weerspiegelt zich ook in de beoordeling van
verschillende effectgroepen. Er is telkens een verwaarloosbaar effect te verwachten. Milderende maatregelen omtrent cluster Armenpoort en Steenbakkerijstraat zijn dan ook niet nodig.
Voor de ontwikkeling op de Bekaertsite ligt dit anders. Zowel voor de basis als de variant wordt
omwille van de toename van het verkeer een matig negatief effect verwacht. Vooral de Kleidaallaan is hierin maatgevend. Het matig negatieve effect qua doorstroming is dan ook veroorzaakt
door de toename van het verkeer.
Een belangrijke opmerking moet gemaakt worden rond de verbindingen tussen de N148-Heuvelstraat en de Kleidaallaan. Het gaat hierbij om de Abdijstraat, de Delvauxstraat en de
Saunierlei. Het gaat om relatief smalle, hoofdzakelijk woonstraten. Ook de spoorwegovergang
heeft een invloed op de beperkte de capaciteit. De ontsluiting van het terrein zal mede bepalen
hoe de bijkomende intensiteiten gespreid worden over deze wegen.. Daarom is het belangrijk
om het verkeer te spreiden over de verschillende wegen, Bij een geconcentreerde ontsluiting (1
toegang) wordt alle verkeer op 1 kruispunt verwerkt, wat naar alle waarschijnlijkheid voor een
overbelasting van het kruispunt zal zorgen. Daarenboven is dit ongunstig voor de robuustheid
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van de ontsluitingsstructuur. Als de ontsluiting niet gespreid wordt, worden dus significant negatieve effecten verwacht.
Op het vlak van verkeersdoorstroming is er net als voor verkeerveiligheid geen verschil tussen
het basisprogramma en de variant voor de Bekaertsite. De verkeerveiligheid wordt matig negatief beïnvloed, omwille van de toename van het verkeer. Deze toename is beperkt en omvat
vooral personenwagens. Het aandeel vrachtverkeer is beperkt. Vrachtverkeer heeft relatief gezien een grotere impact op de verkeersveiligheid. Er wort een lichte achteruitgang van de verkeersveiligheid verwacht op bestaande potentiële conflictpunten.
Qua verkeersleefbaarheid blijkt de Kleidaallaan maatgevend. In de referentietoestand staat de
leefbaarheid al onder druk. Het basisprogramma zorgt voor een overschrijding, net als in de
Sint-Bernardsesteenweg. Ook in de Heuvelstraat wordt een afname van de verkeersleefbaarheid verwacht. De variant genereert iets minder verkeer, waardoor geen overschrijding ontstaat
op de Sint-Bernardsesteenweg. Het verschil tussen het basisprogramma en de variant is echter
zeer beperkt. Het verschil in de beoordeling is dat dan ook.
Qua verkeersleefbaarheid wordt een negatief effect verwacht (beperkt negatief tot negatief voor
de variant). Er wordt geen aanzienlijk negatief effect verwacht omdat de toename van het verkeer veroorzaakt door de ontwikkelingen beperkt is, zodat de overschrijding van de leefbaarheidsdrempel grotendeels door de bestaande intensiteiten veroorzaakt worden. Dit effect is toe
te schrijven aan de ontwikkeling in deelgebied 3a+b. Het effect tengevolge van deelgebieden 1
en 2 is verwaarloosbaar, zodat de cumulatie van het effect van alle deelgebieden niet afwijkt
van het effect van deelgebied 3a+b.
De impact van de ontwikkelingen op de Bekaertsite (deelgebied 3a+b) zijn bijgevolg maatgevend voor de effectenbeoordeling, waardoor de cumulatieve effecten gelijkwaardig kunnen beoordeeld als de effecten tgv de ontwikkeling van de Bekaertsite. Beide andere deelplannen (1
en 2) dragen in niet-significante mate bij.
Naast autoparkeerplaatsen dienen ook voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien te worden.
Om de negatieve effecten te milderen wordt een maatregelenpakket opgesteld waarbij de autoafhankelijkheid wordt afgebouwd. Dit gebeurt door de multimodale ontsluitingsmogelijkheden op
te waarderen en te optimaliseren. Een afname van de autoafhankelijk leidt tot een beperktere
verkeersgeneratie waardoor de negatieve effecten gemilderd worden. Dit omvat het voorzien
van voldoende fietsenstallingen conform gemeentelijke verordening, het voorzien van trage
weg(en) of voorziening(en) voor fietsers en voetgangers in het deelgebied Bekaert die aansluiten op de N148-Sint-Bernardsesteenweg (fietsroute), het voorzien van één (of enkele) gemeenschappelijke parkings binnen deelgebied Bekaert zodat het totaal aantal parkeerplaatsen optimaal gebruikt kan worden, voorzien van hoogwaardige fietsontsluiting langs de Schelde en het
voorzien van minimum 3 (ruimtelijk) verspreide toegangen tot het gebied, waarvan 1 hoofdtoegang ter hoogte van de Delvauxstraat. Een verbinding met de geplande fietssnelweg is inherent
aanwezig via de bestaande wegenis.
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2.2

Discipline Geluid

2.2.1

Referentiesituatie

Momenteel is het wegverkeersgeluid in de Heuvelstraat bepalend voor het omgevingsgeluid in
het plangebied. Er werd ter hoogte van rijwoningen in de Heuvelstraat een LAeq opgemeten van
bijna 70 dB(A). Op basis van de berekeningen werd een Lden berekend van +/- 70 dB(A). De gedifferentieerde referentiewaarde voor een secundaire of lokale weg bedraagt 65 dB(A). Er is op
dit moment dus al een overschrijding van deze waarde. Ook voor de nachtperiode bedraagt de
Lnight (LAeq voor de nachtperiode) meer dan 55 dB(A) (de gedifferentieerde referentiewaarde
voor Lnight).

2.2.2

Effectenbeoordeling

Er worden geen aanzienlijke effecten op het omgevingsgeluid verwacht ten gevolge het voorliggend plan. Het verkeer zal immers niet in die orde toenemen dat het omgevingsgeluid aanzienlijk negatief zal stijgen. Voor de woningen langs de drukke steenweg is er wel nu al een overschrijding van de referentiewaarden maar er zal geen verhoging optreden. We bevelen wel aan
om voldoende gevelisolatie te voorzien voor de woonelementen die zich op minder dan 100 m
van de Heuvelstraat (steenweg) bevinden. Daarnaast moet de geluidsemissie van de technische installaties beperkt worden opdat er minstens voldaan is aan de VLAREM – wetgeving.

2.3

Discipline Lucht

2.3.1

Referentiesituatie

De realisatie van het RUP Hoge Weg te Hemiksem zal een wijziging van de verkeersintensiteiten
tot gevolg hebben in een aantal wegvakken. Als een gevolg van deze verhoogde/verlaagde verkeersintensiteiten zal de luchtkwaliteit langs de wegen mogelijk wijzigen. De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen bij verkeer hebben betrekking op stikstofdioxide (NO 2), fijn stof (PM10)
en zeer fijn stof (PM2,5).
De belangrijkste ontsluitingsassen voor het verkeer als gevolg van het plan hebben betrekking
op volgende wegen:
Nijverheidsstraat;
Abdijstraat;
Cleydaellaan;
Sint-Bernardsesteenweg;
Steenwinkelstraat;
Saunierstraat.
De immissieconcentraties worden getoetst aan de milieukwaliteitsdoelstellingen opgenomen in
Vlarem II, namelijk:
NO2: jaargrenswaarde 40 µg/m 3; uurgrenswaarde: 200 µg/m3 en mag 18x per jaar worden overschreden.
PM10: jaargrenswaarde 40 µg/m 3 (Vlarem II) en 20 µg/m 3 (WGO); daggrenswaarde 50
en mag 35x per jaar worden overschreden.
PM2,5: grenswaarde 25 µg/m3 (Vlarem II), streefwaarde 20 µg/m 3.
De luchtkwaliteit in de ruimere omgeving van het plangebied werd bepaald aan de hand van het
geoloket VMM. De achtergrondwaarden voor NO2 en PM10 bedragen in het studiegebied respectievelijk 24 en 27 µg/m3 (gemiddelde over de jaren 2010 t.e.m. 2012).
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De achtergrondwaarden voor het gebied kunnen ook bekeken worden vanuit de Atmosyskaarten
( http://atmosys.eu/faces/services-annual-maps.jsp ). De achtergrondwaarden van de Atmosyskaarten van het studiegebied zijn:
Tabel 2.1 Achtergrondwaarden voor de luchtkwaliteit in het studiegebied volgens de Atmosyskaarten.
immissieconcentraties in µg/m3

verontreinigende stof
2013

2012

2011

NO2

21-25

26-30

21-25

PM10

21-25

21-25

21-25

PM2,5

16-20

16-20

16-20

De jaargrenswaarden voor de gezondheid van de mens van NO2 en PM10 van 40 µg/m3 worden
gerespecteerd. Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM10 is kleiner dan 35,
zodat ook deze luchtkwaliteitsdoelstelling gerespecteerd wordt.
De WHO hanteert voor fijn stof (PM10) een doelstelling van 20 µg/m3. Deze daggrenswaarde
wordt in het studiegebied niet gehaald, zoals in het grootste deel van Vlaanderen. De doelstelling
van de WHO moet aanzien worden als een streefwaarde op de langere termijn.
De verkeersintensiteiten voor de berekening van de luchtkwaliteit langs de wegen werden ontleend aan de discipline Mobiliteit. Voor de berekeningen van de luchtemissies en de luchtkwaliteit
werd beroep gedaan op IFDM-Traffic en CAR-Vlaanderen. CAR-Vlaanderen wordt toegepast
voor de wegen met bebouwing op een afstand korter dan 30 m van de weg. Alle geselecteerde
wegen voldoen aan dit criteria en worden bijgevolg berekend met CAR-Vlaanderen v2. IFDMTraffic wordt toegepast voor de berekening van de verkeersemissies en de luchtkwaliteit ter
hoogte van een aantal gevoelige receptoren.

2.3.2

Effectenbeoordeling

De impact op de luchtkwaliteit wordt bepaalt door vergelijking van de situatie met realisatie van
het plan en zonder realisatie van het plan. Het verschil tussen de geplande situatie en de referentiesituatie wordt uitgedrukt als een percentage van de luchtkwaliteitsdoelstelling en getoetst
aan een significantiekader. De bijdragen van het voorgenomen plan worden omschreven als verwaarloosbaar (0), beperkt negatief (-1), negatief (-2) of aanzienlijk negatief (-3).
Bij vergelijking van de geplande situatie met de referentiesituatie blijkt:
Voor PM10 en PM2,5 zal de luchtkwaliteit langs de wegen nauwelijks veranderen. De bijdrage van het plan zal verwaarloosbaar (0) zijn.
Voor NO2 geldt:
o Negatief effect(-2)
/
o Beperkt negatief effect (-1)
Nijverheidsstraat;
Abdijstraat;
Delvauxstraat;
Cleydaellaan
Sint-Bernardsesteenweg ten noorden van Scheldestraat
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In het studiegebied werden ook een aantal receptoren geselecteerd:
Tabel 2.2

Geselecteerde receptoren

nr

omschrijving

x-coor

ycoor

1

Gemeentelijke basisschool

147888

203870

Provinciale steenweg 3

adres

2

Centrum voor basiseducatie Open School

147682

203065

Heuvelstraat 111

3

Buitenschoolse opvang

147934

202871

Europalaan 95

4

RH WZC Hoghe Cluyse Hemiksem

148328

202957

Bouwerijjstraat 50

5

Gemeentelijke basisschool

148792

203036

Jan Sanderslaan 154

6

Gemeentelijke basisschool - Cade

150159

203447

Buerstedelei 44

7

gemeentehuis Hemiksem

147234

202375

Leopoldstraat 3

8

Kiekeboe (groepsopvang baby's en peuters)

147676

202284

St. Bernardse steenweg 117

9

Centrum voor basiseducatie Open School

147710

202032

Leopoldstraat 3

10

GAW Heide Velden Schelle (ouderenvoorziening)

147475

201553

Kerkhofstraat 65

Ter hoogte van de geselecteerde receptoren worden geen significante wijzigingen in de luchtkwaliteit berekend. De bijdrage van het plan zal in alle receptoren en voor alle verontreinigende
stoffen kleiner zijn dan 1% van de respectievelijke luchtkwaliteitsdoelstellingen. De effect van het
plan op de luchtkwaliteit zal in deze receptoren dan ook verwaarloosbaar zijn.
De effecten van de variant zijn zeer gelijklopend met deze van het basisscenario en kunnen als
volgt worden samengevat:
Voor PM10 en PM2,5 zal de luchtkwaliteit langs de wegen nauwelijks veranderen. De bijdrage
van het plan zal verwaarloosbaar zijn.Voor NO2 wordt voor de wegen Nijverheidsstraat, Abdijstraat, Delvauxstraat, Cleydaellaan, Sint-Bernardsesteenweg ten noorden van Scheldestraat en
de Sint-Bernardsesteenweg ten zuiden van Abdijstraat geldt een beperkt negatief effect verwacht.
Omdat de milieugebruiksruimte voor NO2 (80% van de grenswaarde: 32 µg/m 3) in het studiegebied niet overschreden wordt, worden geen milderende maatregelen voorgesteld. Voor PM10 en
PM2,5 wordt de milieugebruiksruimten (PM10: 25 µg/m3, PM2,5: 16 µg/m3) wel overschreden,
doch de bijdrage van het plan aan de immissieconcentraties is verwaarloosbaar (0).
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2.4

Discipline bodem en grondwater

2.4.1

Referentiesituatie

Het voorliggend plan is gelegen in de Scheldevallei. In het verleden werden in de Scheldevallei
kleiontginningen uitgevoerd, alsook t.h.v. het plangebied. Het merendeel van deze ontginningen
werden later weer opgevuld. Door deze activiteiten is het oorspronkelijke maaiveld er grondig
verstoord. Het plangebied is algemeen gelegen tussen de hoogtelijnen van 6,5 en 7,5 mTAW.
De oostelijke rand is gelegen t.h.v. een steilrand van Hemiksem, dewelke afhelt van noord naar
zuid, van ca. 20 mTAW tot ca. 10 mTAW. De zuidelijk gelegen vallei van de Benedenvliet-Bovenvliet ligt eveneens dieper uitgesneden in het landschap.
Gezien de historiek (o.a. kleiontginningen en voormalige bedrijfssite) van het plangebied en zijn
omgeving wordt het op de bodemkaart gekenmerkt als antropogeen verstoorde bodems. Het
freatisch grondwater bevindt zich op een diepte van ca. 0,5 tot 1,5 m-mv met een grondwaterstroming in westelijke richting, naar de Zeeschelde. Het grondwater kan echter niet rechtstreeks
in de Zeeschelde afstromen (aanwezigheid van keermuren met damplanken). Het grondwater
wordt opgevangen, gezuiverd en afgevoerd via (lekke) rioleringen gekoppeld aan een waterzuiveringsinstallatie
Gezien de historiek van het plangebied en haar omgeving komen er diverse verontreinigingen
van de bodem en het grondwater voor, gaande van zware metalen, verschillende types olies,
sulfaten, chloriden, minerale olie en PAK’s. Al deze verontreinigingen zullen bij de aanvang van
de realisatie van het voorliggend plan gesaneerd en/of afgedekt zijn.

2.4.2

Effectenbeoordeling

Het voorliggend studiegebied omvat een sterk antropogeen verstoord bodem- en grondwatersysteem. De aanwezige verontreinigingen worden voorafgaandelijk en/of gelijktijdig met de realisatie van het plan gesaneerd en/of geohydrologisch afgeschermd, waardoor het beschikbare
bodempakket er beperkt is in omvang. Dit heeft specifieke consequenties naar opbouw van de
leeflaag (een bovenste rijke organische laag en onderaan een meer stabiel zandpakket). Daarnaast vormt het artificieel systeem voor grondwater(stroming) een voornaam aandachtspunt.
Het ondiepe grondwater kan er nl. niet vanzelf afwateren naar de Zeeschelde. Bovendien zullen, gezien de relatief beperkte dikte van de leeflaag (terreinprofiel 1), de bergingsmogelijkheden ervan beperkt zijn. Een aangepast systeem van drainage en irrigatie (bvb. infiltratieriool) is
dan ook noodzakelijk voor het bekomen van een functioneel bruikbare leeflaag, om resp. het
overtollige grondwater in natte periodes te kunnen afvoeren en de grondwatertafel te kunnen
aanvullen bij droge periodes. Ook na realisatie van een dergelijk systeem blijven de waterbergingsmogelijkheden bij terreinprofiel 1 kleiner dan bij terreinprofiel 2 door de dunnere leeflaag.
Aanbevolen wordt om gezien deze context maximaal in te zetten op hergebruik van hemelwater.
Indien de sanering gelijktijdig met de realisatie van het plan verloopt, verdient een mogelijke nefaste interferentie van bemalingen i.k.v. het plan met de sanering de nodige aandacht. De uitvoeringstechniek voor de realisatie van ondergrondse constructies i.k.v. het plan dient er op afgestemd te zijn zodanig dat deze niet in negatieve zin interfereert met de sanering. Ook dient
een eventuele verdere verspreiding van verontreinigingen via het bemalingswater voorkomen te
worden door de kwaliteit van het bemalingswater te monitoren en – indien nodig – het water te
zuiveren alvorens te lozen op het oppervlaktewater. Het verder in gebruik houden van de waterzuiveringsinstallatie op de site is in deze context te overwegen.
De overige effecten zijn in hoofdzaak toe te schrijven aan de aanlegfase (nl. grondverzet, erosie
bij afgegraven en onbegroeide/bebouwd gronden, …). Indien het terreinprofiel hersteld wordt tot
het oude terreinprofiel van voor de kleiwinning (variant terreinprofiel 2), zal dit een enorm grondverzet met zich meebrengen, maar zoals hoger aangegeven biedt dit wel meer mogelijkheden
naar infiltratie / waterberging.
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2.5

Discipline oppervlaktewater

2.5.1

Referentiesituatie

Het plangebied is gelegen binnen het Beneden-Scheldebekken, meer bepaald binnen het deelbekken van de Beneden Vliet. Het plangebied is gelegen op de rechteroever van de Zeeschelde. De Zeeschelde is een aan getijden onderhevige, bevaarbare rivier. T.h.v. het plangebied is er op de linkeroever een gecontroleerd overstromingsgebied (polders van Kruibeke), dat
aangelegd werd in het kader van het Sigmaplan, aanwezig. Ten zuiden van het plangebied
mondt de Benedenvliet uit in de Zeeschelde. De monding wordt gecontroleerd met een terugslagklep op een koker en opwaartse wateropvang in een wachtkom en . De vallei van de Benedenvliet (ten zuiden en zuidoosten van het plangebied) is over een groot deel van haar loop effectief overstromingsgevoelig.
Het hemelwater dat opgevangen wordt op de Bekaert-site wordt op heden centraal verzameld
in een ondergronds bufferbekken en aldaar samen met het grondwater – dat er gezuiverd wordt
– overgestort in de Zeeschelde. Centraal op de Bekaert-site is een waterzuiveringsinstallatie
aanwezig. Deze waterzuiveringsinstallatie (WZI) staat in voor de zuivering van het grondwater,
dat niet op een natuurlijke wijze kan afstromen naar de Zeeschelde en bovendien verontreinigd
is ingevolge door voormalige activiteiten op de site (cfr. discipline bodem en grondwater), en het
afstromend hemelwater van de Bekaert-site. Binnen de referentiesituatie 2020 zal het grondwater (afhankelijk van de variant terreinprofiel uit het voorliggend plan) opgevangen worden aan
de steilrand en afgevoerd naar de ten noorden gelegen vijvers of in deze leeflaag stromen. Het
hemelwater dat op de site terechtkomt zal opgevangen worden in de leeflaag. Gezien de beperkte bergingsmogelijkheden van deze laag, daar deze laag geohydrologisch afgeschermd is
van de onderliggende bodemlagen (cfr. discipline bodem en grondwater), en de aanwezigheid
van de keermuur t.h.v. de Zeeschelde kan dit niet op een natuurlijke wijze afwateren.
Het plangebied is gelegen binnen het zuiveringsgebied ‘Aartselaar’. De Nijverheidsstraat en
Heuvelstraat zijn voorzien van rioleringen voor de afvoer van afvalwater. In de Heuvelstraat is
tevens een gescheiden systeem voor de afvoer van hemelwater aanwezig. De fysico-chemische oppervlaktewaterkwaliteit van de Zeeschelde en de Benedenvliet is matig. De Biologische
waterkwaliteit van de Zeeschelde is slecht, terwijl deze van de Benedenvliet matig tot goed is.
De oevers van de Zeeschelde worden gekenmerkt door een zeer zwakke structuurkwaliteit. De
oevers zijn er verstevigd van grote keien en beperkt in ruimte door de aanwezige keermuur.

2.5.2

Effectenbeoordeling

De voornaamste effecten ten aanzien van de discipline oppervlaktewater ontstaan binnen het
voorliggend plan ingevolge de bijkomende verharding en de resulterende afvoer van het opgevangen hemelwater. Hoewel het voorliggend plan zal moeten voldoen aan de vigerende wetgeving, die erin bestaat om deze effecten te ondervangen, ontstaan potentieel alsnog aanzienlijk
negatieve effecten. Naast het opgevangen hemelwater van de verhardingen uit het voorliggend
plan zal het grondwater, dat het plangebied uit het oosten binnenstroomt en niet op een natuurlijke wijze kan afwateren naar de Zeeschelde, alsook het opgevangen hemelwater van de verhardingen van gelijkaardige ontwikkelingen die op stapel staan, al dan niet rechtstreeks afstromen naar hetzelfde oppervlaktewatersysteem (nl. vijver/opvangbekken ten noorden van het
plangebied). Om lokale wateroverlast te voorkomen zullen de verschillende afwateringssystemen binnen het voorliggend plan afdoende ruim gedimensioneerd moeten worden. Daarnaast
wordt aanbevolen om maximaal in te zetten op hergebruik van hemelwater. Om een functioneel
bruikbare leeflaag te bekomen worden er vanuit de discipline bodem en grondwater randvoorwaarden opgelegd m.b.t. drainage en irrigatie. Dit heeft tevens een impact op de dimensionering van het te voorziene infiltratie en buffersysteem van het voorliggend plan. Door de dunnere
leeflaag bij terreinprofiel 1 blijft deze variant ook na toepassen van de nodige milderende maatregelen slechter dan terreinprofiel 2.
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Daarnaast vormt de afhandeling van het afvalwater een bijzonder aandachtspunt. Het voorliggend plan is namelijk gelegen in het zuiveringsgebied ‘Aartselaar’. Op de RWZI van Aartselaar
is echter geen restcapaciteit meer aanwezig. Om een goede waterkwaliteit na te streven is het
noodzakelijk bijkomende capaciteit op de RWZI van Aartselaar te voorzien en/of bijkomende afkoppelingsprojecten van het huidige stelsel (gemengde rioleringen) uitgevoerd worden. In die
context is het opstarten van gesprekken hieromtrent met Aquafin op korte termijn wenselijk.
Met betrekking tot de structuurkwaliteit van de oevers van de Zeeschelde en de infiltratie- en
buffervoorzieningen worden een aantal aanbevelingen geformuleerd. Het landinwaarts verplaatsen van de keermuur, waarbij ruimte voor slikken en schorre wordt gecreëerd wordt vanuit het
aspect structuurkwaliteit positiever beschouwd in vergelijking met het behoud van de keermuur
op de huidige locatie.

2.6

Discipline fauna en flora

2.6.1

Referentiesituatie

Het studiegebied wordt gekenmerkt door de valleien van de Zeeschelde en de Benedenvliet,
met broekbossen, moerasvegetaties en natte graslanden. Daarnaast komen er tevens ruigtevegetaties, graslanden met poelen en bomenrijen en eikenbossen en populieraanplanten voor.
Deze situeren zich t.h.v. het plangebied op de linkeroever t.h.v. de polder van Kruibeke en op
de rechteroever ten noorden (toponiem Kallebeek) en ten zuiden (Benedenvlietvallei) van het
plangebied. De biologische waarde van het plangebied is beperkt en komt er voor onder de
vorm van een beperkt aantal restanten op de oevers van de Zeeschelde en een aantal restzones met loofhoutaanplanten (bomen en struiken) en bomenrijen. Het faunistisch belang van het
studiegebied beperkt zich in hoofdzaak tot pleistervogels (Zeeschelde en linkeroever). De Zeeschelde is van belang als corridor voor vogeltrek en voor vleermuizen.

2.6.2

Effectenbeoordeling

Het plangebied omvat (in de referentiesituatie) slechts in beperkte mate ecologische waarden.
Indien meer dan 3ha wordt ingenomen is de compensatieregeling conform het bosdecreet van
toepassing. Binnen het voorliggend plan ontstaan er een aantal potenties voor ecotoopcreatie
en ontsnippering, met de creatie van een landschapspark en de eventuele ecologische inrichting van de Scheldeboord (slikken en schorre) indien de keermuur meer landinwaarts wordt
verplaatst. De beperkte aanwezigheid van een leeflaag t.h.v. het landschapspark brengt een
aantal randvoorwaarden met zich mee. Vanuit de discipline fauna en flora worden de randvoorwaarden zoals opgeworpen binnen de disciplines bodem en grondwater en oppervlaktewater
onderschreven opdat hiervoor optimale milieukarakteristieken aanwezig zijn voor een functioneel bruikbare leeflaag. In het voorliggend MER worden een aantal aanbevelingen gemaakt
naar het te gebruiken plantmateriaal, die bestand zijn tegen extreme milieukarakteristieken, alsook niet diep wortelen.
In de omgeving van het plangebied komt alsnog enige ecologische waarde voor, met name ter
hoogte van de Zeeschelde (incl. linkeroever) en de vallei van de Benedenvliet. Deze structuren
zijn in hoofdzaak van belang voor diverse vogels en vleermuizen. Op basis van de geluidscontouren uit de discipline geluid kan besloten worden dat de geluidsverstoring ingevolge het voorliggend plan ten aanzien van deze waardevolle structuren verwaarloosbaar is. Verlichting langs
de Zeeschelde en t.h.v. het Landschapspark betreft een aandachtspunt op projectniveau, om
potentiele negatieve effecten ten aanzien van vleermuizen te voorkomen. Hiervoor worden een
aantal milderende maatregelen m.b.t. verlichting in en langs deze zones vooropgesteld.
Bij de aanlegfase vormt de aanwezigheid van de exoten Japanse duizendknoop en Reuzebalsemien een bijzonder aandachtspunt, om potentiele negatieve effecten er te voorkomen.
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Voor de voortoets passende beoordeling wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3 van de niet-technische samenvatting.

2.7

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

2.7.1

Referentiesituatie

Het studiegebied wordt gekenmerkt door het sterk gefragmenteerde landschap langsheen de
Scheldeboord. Het huidige landschap wordt grotendeels gestructureerd door de historische kleiontginningen en het wegenpatroon (Heuvelstraat, Scheldestraat). De gebouwen op de site van
Bekaert zijn gelegen in de kleiput op het niveau van de Scheldedijk tot tegen de talud van de
cuesta. Op de talud is groen aanwezig, dewelke een overgang creëert tot het verstedelijkte
landschap langsheen de Heuvelstraat en de kern van Hemiksem.
Ten zuiden van het plangebied is de abdij site van Sint-Bernardus gelegen, waarvan de toegangspoort is beschermd en grenst aan het plangebied.

2.7.2

Effectenbeoordeling

De effecten ten aanzien van het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie blijven relatief
beperkt. Het studiegebied wordt gekenmerkt door het sterk gefragmenteerde landschap langsheen de Scheldeboord. Het plan biedt in het algemeen kansen om het stedelijke/industriële
landschap een nieuwe identiteit te geven, en de relatie met (de ontwikkelingen in) de omgeving
te versterken. Zo zal er door het plan een beter geheel worden gecreëerd met het omliggende
stedelijke landschap in het oosten en het te voorziene landschapspark zal resulteren in een
landschappelijke verbinding tussen de landschappen met natuur- en erfgoedwaarden in het
noorden en zuiden. Voor alle deelgebieden kan de impact op de landschappelijke structuur en
relaties als positief beoordeeld worden (behalve bij het voorzien van het variante terreinprofiel).
Voornamelijk voor de Bekaert site is wel de nodige afstemming nodig inzake ontwerp (bouwhoogte, vormgeving) met de aangrenzende ontwikkeling in het noorden (Hemixveer).
Deze nieuwe invulling en de betere integratie in de omgeving, en gezien de huidige eerder lage
belevingswaarde zal het plan ook een positieve impact hebben op de perceptieve kenmerken
en belevingswaarde. Het landschap zal aantrekkelijker worden door de integratie van een landschapspark die de verbinding maakt tussen de ecologische en landschappelijke structuren ten
noorden en zuiden van het plangebied. Door de ontwikkeling van het plangebied met deze stedelijke en ecologische functies ontstaat een nieuwe samenhang tussen Hemiksem en de
Schelde.
Algemeen kan gesteld worden dat de effecten ten aanzien van de perceptieve kenmerken en
belevingswaarde als positief te beoordelen valt. De effecten kunnen worden versterkt door bijvoorbeeld een doordacht architectuurconcept, afgestemd op de omgeving (Hemixveer en abdijsite), alsook een kwalitatieve landschappelijke inrichting van het landschapspark en het straaten pleingroen in relatie met de omgeving.
De belangrijkste erfgoedwaarde in de omgeving is de zuidelijk gelegen abdijsite. Indien geen
rekening wordt gehouden met de bouwhoogte van de nieuwbouw en de zichtrelatie met de
Schelde zijn de effecten tav het beschermd monument als negatief te beoordelen. Daarom dient
de hoogte van de nieuwbouw en het ontwerp rekening te houden met de aanwezigheid van dit
beschermd monument. Het plan biedt namelijk een opportuniteit om de ligging van de abdijsite
in zijn omgeving te versterken, en voor een betere relatie en integratie te zorgen van deze abdijsite en de omgeving, door afstemming inzake architectuur, creëren van groene verbindingen
tussen abdij en Schelde en tussen abdij en groen in de omgeving.
Gezien voor de arbeiderswoningen, opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, ter
hoogte van de Steenbakkerijstraat reeds een sloopvergunning is afgeleverd, is de impact hierop
als verwaarloosbaar te beoordelen.
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Inzake terreinvariant wordt het basisalternatief vanuit discipline landschap positiever beoordeeld
in vergelijking met de variant. Een ophoging van het terrein resulteert dat de later ontwikkelde
landschappelijke lagen, die grotendeels het huidige landschap vorm hebben gegeven, worden
weggeveerd en betekent dus eerder een verlies aan landschappelijke waarden en structuur. Ook
kan de visuele impact op de abdijsite hierdoor vergroten. In dit geval is de nodige afstemming
inzake inrichting, hoogte en/of architecturale uitwerking nodig met abdijsite.

2.8

Discipline mens ruimtelijke aspecten

2.8.1

Referentiesituatie

Het plangebied maakt deel uit van een industrieel lint begrepen tussen de Schelde in het westen en het bouwlint langs de Heuvelstraat (N148) in het oosten.
Het plangebied betreft de vroegere Bekaersite, de cluster Armenpoort en een klein deel van het
woongebied thv de Steenbakkerijstraat. In het westen wordt het plangebied begrensd door de
Schelde en de gemeentegrens van Kruibeke. In het oosten grenst het plangebied aan de Heuvelstraat en het woonweefsel van Hemiksem. In het zuiden wordt het plangebied begrensd door
de Nijverheidsstraat en achterliggende voormalige Sint-Bernardusabdij. In het noorden wordt
het plangebied begrensd door de groene zone van de Callebeek
Het plangebied kan onderverdeeld worden in een aantal ruimtelijke eenheden, zijnde het lager
gelegen deel met het industrieel complex van de voormalige Bekaert site, het zuidelijke deel
van het bedrijventerrein, de zogenaamde cluster Armenpoort en de steilrand met het hoger gelegen plateau met opgaand groen en bebouwing langs de Heuvelstraat.

2.8.2

Effectenbeoordeling

Op vlak van mens - ruimtelijke aspecten zal de ontwikkeling van het plan voornamelijk resulteren in de uitbouw van een kwalitatieve woonomgeving langs de Schelde met een versterking
van de ruimtelijke/functionele samenhang en het omringende stedelijke weefsel aangevuld met
woonzorgfunctie en kantoren, waarbij de mogelijkheid bestaat om lokale ondersteunende voorzieningen (handel, horeca, diensten) te voorzien binnen de ontwikkeling.
Het plan betekent zo ook een winst aan stedelijke functies, zijnde wonen, kantoren, ondersteunende diensten (handel, horeca, diensten), zorgcomplex. Gezien de Bekaert site gesaneerd
wordt is het verlies aan functies hier grotendeels te verwaarlozen. Voor de overige deelplannen
blijft het verlies aan functies beperkt, gezien het grotendeels behoud van bestaande woningen
(met uitzondering van 3 woningen in steenbakkerijstaart) en de herlokalisatie van de nog actieve bedrijven in de cluster Armenpoort.
De uitbouw van wandelpaden doorheen het landschapspark en meer kwalitatieve inrichting van
de voetgangers- en fietsverbinding langsheen de Scheldedijk zal overigens een positieve impact hebben op de recreatieve functie en doorwaadbaarheid van het plangebied.
Gezien de huidige eerder lage ruimtelijke kwaliteit van het plangebied kan met een doordacht
ontwerp en aandacht voor architecturale vormgeving de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied
sterk verbeteren. Hiervoor worden aanbevelingen aangereikt.
Op vlak van hinder en gezondheid dient de nieuwbouw langsheen de Heuvelstraat met voldoende gevelisolatie te worden voorzien en de slaapvertrekken worden bij voorkeur niet aan de
straatzijde voorzien.
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2.9

Beoordeling van het nulalternatief +

2.10

Watergebonden bedrijvigheid

Gezien bij opmaak van de ontwerptekst van het plan-MER geen kencijfers werden aangeleverd
door W&Z worden de milieueffecten beschreven op basis van het goedgekeurde project-MER
en het programma van Blue-Gate te Antwerpen, dat eveneens een ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid omvat.

2.10.1

Discipline mobiliteit

Op basis van het project-MER Blue Gate kan voor voorliggend plan onderstaande verkeersgeneratie worden berekend. Het is immers weinig realistisch dat bedrijven 100% van hun transportbewegingen over het water voorzien.
Blue Gate pae/ha

0+ (31ha) obv
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82

8-9u

Vertrekken

4
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137

17-18u
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26

806

103

De verwachte verkeersgeneratie bij een watergebonden bedrijvigheid ligt veel hoger in vergelijking met het basis- en variantprogramma en bevat een veel groter aandeel vrachtverkeer. Hieruit kan al worden afgeleid dat de milieueffecten ten aanzien van de discipline mobiliteit aanzienlijk negatiever zullen zijn. Belangrijk bij watergebonden activiteiten is de aanwezigheid van bi- of
trimodaal vervoerssysteem van en naar het hinterland. Om het plangebied naar de A12 te ontsluiten moet via de woonstraten Abdijstraat, Delvauxstraat of Saunierlei worden gereden om de
Kleidaallaan te bereiken. Voor- en na transport via het spoor is in voorliggende context geen
evidentie.
Bij realisatie van het het nulalternatief + zullen de intensiteiten in grotere mate stijgen ten opzichte van voorliggend programma. Dit heeft een overschrijding van de kritische grens tot gevolg, waardoor de doorstroming gehinderd wordt. Zelfs structurele verkeersproblemen met filevorming zijn mogelijk. Het vrachtverkeer zal vermoedelijk geconcentreerd worden op de Kleidaallaan (richting A12) waardoor deze weg, maar ook de Abdijstraat, Delvauxstraat en de SintBernardsesteenweg, sterk onder druk komen te staan. De effecten zijn dan ook als negatief tot
aanzienlijk negatief te beoordelen (--/---).
De hogere verkeersgeneratie vertaalt zich ook door in de andere effectgroepen. Verkeersleefbaarheid bleek bij de beoordeling van het basisprogramma al cruciaal. In het nulalternatief + zal
dit omwille van de grotere verkeersgeneratie en het groter aandeel vrachtverkeer tot sterke verkeersleefbaarheidsproblemen zorgen (aanzienlijk negatief (---)).
De grotere toename van het verkeer, maar zeker ook het grotere aandeel vrachtverkeer is ongunstig voor de verkeersveiligheid. Ook op dit vlak zal het nulalternatief + slechter scoren (negatief (--)).
Globaal kan gesteld worden dat de grotere verkeersgeneratie en het grotere aandeel vrachtverkeer de ongunstige mobiliteitseffecten versterken.
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2.10.2

Discipline geluid

Indien er watergebonden bedrijven op deze terreinen zouden voorzien worden, dan moet minstens aan de VLAREM II bepalingen voor geluid worden voldaan. Dit betekent dat de milieukwaliteitsnorm voor dag, avond en nachtperiode moet gerespecteerd worden. Vooral voor de
avond – en nachtperiode is een opvulling tot 45, respectievelijk 40 dB(A) als specifieke bijdrage
zeker een verhoging van het huidige omgevingsgeluid. Ook het verkeer dat door deze invulling
zal gegenereerd worden is veel groter dan in de huidige referentiesituatie. Daarnaast zal het
aandeel vrachtverkeer veel groter zijn in vergelijking met de verkeersgeneratie van voorliggend
plan (voornamelijk personenwagens). Kortom, door de invulling van het plan met watergebonden bedrijvigheid zal het omgevingsgeluid met grote zekerheid stijgen en dit ten opzichte van
de huidige en de toekomstige situatie na saneringswerken .

2.10.3

Discipline lucht

Het nulalternatief+ omvat de ontwikkeling van een watergebonden bedrijventerrein binnen het
plangebied. Dit alternatief zal een aanzienlijke verkeersgeneratie en een stijging van het aandeel
vrachtverkeer tot gevolg hebben (discipline mobiliteit) waardoor ook de verkeersemissies zullen
toenemen. De ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid zal ook aanleiding geven tot luchtemissies van stationaire bronnen. We kunnen bijgevolg besluiten dat de realisatie van watergebonden bedrijvigheid negatieve effecten zal genereren ten gevolge van het stijgend aandeel
vrachtverkeer en de activiteiten zelf.

2.10.4

Discipline bodem en grondwater

T.o.v. de toekomstige situatie na saneringswerken (gesaneerd) houdt de ontwikkeling van een
watergebonden bedrijventerrein, net zoals bij voorliggend plan, een uitbreiding van de verharde
oppervlakte in. De effectbeoordeling van de effectgroepen ‘profielwijziging’, ‘erosie’, ‘bodemzetting’ en ‘wijziging in bodem- en grondwaterkwaliteit’ zijn gelijkwaardig als deze voor de bespreking van het voorliggend plan, waarbij de keermuur op de huidige locatie behouden blijft. Conform de vigerende wetgeving zal het watergebonden bedrijventerrein eveneens moeten voorzien in (1) maximaal hergebruik, (2) infiltratie en (3) buffering en vertraagde afvoer van het opgevangen hemelwater. Gezien de context van het plan wordt aanbevolen maximaal in te zetten
in hergebruik van hemelwater. Binnen het nulalternatief+ zal de ruimte voor lokale infiltratie echter zeer beperkt zijn, daar er in het voorliggend plan ruimte is voor een landschapspark. Hierbij
dient echter de kanttekening gemaakt worden dat de bergingsmogelijkheden van de leeflaag
beperkt zijn (geohydrologisch afgeschermde ondergrond). De maatregelen m.b.t. de opbouw
van de leeflaag en aangepast systeem van drainage en irrigatie in deze leeflaag dienen eveneens uitgewerkt te worden binnen het nulalternatief+.

2.10.5

Discipline oppervlaktewater

De realisatie van een watergebonden bedrijvigheid houdt t.o.v. de referentiesituatie eveneens
een uitbreiding van de verharde oppervlakte en een productie aan afvalwater in. Het opvangen
van het hemelwater en de afvoer/verwerking van het afvalwater zal eveneens moeten voldoen
aan de vigerende wetgeving. De beoordeling van de verschillende effectgroepen binnen de discipline oppervlaktewater zijn gelijkwaardig aan deze van het voorliggend plan, waarbij de keermuur op de huidige locatie behouden blijft. Bij de realisatie van watergebonden bedrijvigheid
kan er – naargelang het specifieke type bedrijvigheid – wel een grotere afvalwaterproductie optreden. Conform de geldende regelgeving dient dit afvalwater dan afdoende gezuiverd te worden zodat er finaal in principe geen verschil in effect is.
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2.10.6

Discipline fauna en flora

Bij realisatie van een watergebonden bedrijvigheid zal de ruimte die bij voorliggend plan wordt
voorzien voor ecotoopcreatie of ontsnippering niet voorzien worden. Afhankelijk van de inkleding van het bedrijventerrein kunnen wel groenelementen worden voorzien, maar niet binnen de
grootte-orde van voorliggend programma. De effecten ten aanzien van ecotoopcreatie en ontsnippering zijn dan ook als te verwaarlozen (0) te beoordelen. Daarnaast zal langsheen de
Schelde geen ruimte zijn voor spontane slikken en schorre ontwikkeling. De kaaimuur zal meer
bepaald worden ingericht als laad- en loskade.
De beoordeling van de effectgroepen ‘Ecotoopwijziging door wijziging van de hydrologie’, ‘Verontreiniging’ en ‘Verstoring – deelaspect verlichting’ zijn gelijkwaardig aan deze van het voorliggend plan.
Daarnaast zal het geluidsklimaat bij de realisatie van watergebonden bedrijvigheid significant
wijzigen ten opzichte van de toekomstige situatie na saneringswerken. Het geluidsklimaat zal
bepaald worden door zowel de bedrijfsactiviteiten als de verkeersgeneratie, waarbij een groot
aandeel vrachtvervoer wordt verwacht. De effecten ten aanzien van verstoring kunnen dan ook
als aanzienlijk negatief (--) worden beoordeeld ten opzichte van de toekomstige situatie na saneringswerken.

2.10.7

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

De realisatie van watergebonden bedrijvigheid zal het plangebied wijzigen in een bedrijvenlandschap, dat aansluit bij de historische activiteiten op de site. De landschappelijke structuur blijft
echter versnipperd, gezien geen verbinding wordt voorzien, zoals in voorliggend programma onder de vorm van een landschapspark wordt gerealiseerd. Met een doordacht ontwerp van het
bedrijventerrein en een kwalitatieve inrichting, rekening houdende met de landschappelijke
structuren in de omgeving kan de landschappelijke structuur nog enigszins worden versterkt.
Indien watergebonden bedrijvigheid wordt voorzien wordt de keermuur behouden en licht verhoogd (ikv Sigma-plan). Landschappelijk gezien sluit dit niet goed aan bij de slikken en schorren van de Schelde ten noorden en zuiden van het plangebied. De effecten ten aanzien van archeologie zijn gelijkwaardig te beoordelen als de beoordeling van voorliggend plan.

2.10.8

Discipline mens ruimtelijke aspecten

De realisatie van watergebonden bedrijvigheid resulteert in de winst aan deze activiteiten op de
site. De activiteiten sluiten echter weinig tot niet aan bij de verschillende ontwikkelingen van de
abdijsite en de Scheldeboorden aan de Callebeek, waarop het plangebied aansluit.
Op vlak van ruimtelijke kwaliteit, hinder en gezondheid zal de ontwikkeling van watergebonden
bedrijvigheid een negatieve impact hebben op de omgeving. Het groot aandeel vrachtverkeer
(voor- en na transport) en de activiteiten zelf zullen hiervoor bepalend zijn. Indien Seveso inrichtingen worden toegelaten op het watergebonden bedrijventerrein kunnen effecten ten aanzien
van externe veiligheid niet uitgesloten worden en zal een RVR moeten worden opgemaakt.

2.10.9

Conclusie watergebonden bedrijvigheid

Uit bovenstaande milieubeoordeling blijkt dat watergebondenbedrijvigheid op de huidige site
een hogere verkeersgeneratie (incl. meer vrachtverkeer) met zich meebrengt, wat zijn effect
heeft op het geluids- en luchtklimaat in de directe omgeving. Ook de activiteiten zelf zullen voor
hinder zorgen naar de omgeving (omwonenden en fauna) toe.
Ten aanzien van bodem, grond- en oppervlaktewater kunnen de effecten als negatiever worden
beoordeeld in vergelijking met de effecten van voorliggend plan. Er wordt voor watergebonden
bedrijvigheid een grotere afvalwaterproductie verwacht en gezien geen landschapspark wordt
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voorzien, zullen de mogelijkheden voor infiltratie beperkter zijn bij de realisatie van watergebonden bedrijvigheid.
Indien watergebonden bedrijvigheid wordt voorzien, wordt de groen- en landschappelijke structuur in de omgeving niet versterkt. De belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit zal bepaald worden door de uiteindelijke inrichting van het gebied.

2.11

KMO-zone

2.11.1

Discipline mobiliteit

De verwachte verkeersgeneratie bij invulling als KMO-zone ligt hoger dan deze voor het basisen variantprogramma. Het aandeel zwaar verkeer is daarenboven hoger. De milieueffecten qua
mobiliteit zullen dus groter zijn voor een invulling als KMO-zone.
De intensiteiten op de omliggende wegen zullen bij invulling als KMO-zone meer stijgen dan in
het voorliggende programma. Dit heeft gevolgen op de doorstroming. Aangezien de omgeving
momenteel reeds weinig restcapaciteit kent qua verkeersafwikkeling, is een negatief effect te
verwachten. In vergelijking met het basis- en variantprogramma is het effect groter, maar het is
kleiner dan bij een invulling als watergebonden bedrijvigheid.
De hogere verkeersgeneratie vertaalt zich ook door in de andere effectgroepen. Verkeersleefbaarheid bleek bij de beoordeling van het basisprogramma al cruciaal. Bij een invulling als
KMO-zone zal dit omwille van de grotere verkeersgeneratie en het groter aandeel vrachtverkeer
tot sterke verkeersleefbaarheidsproblemen zorgen.
De grotere toename van het verkeer, maar zeker ook het grotere aandeel vrachtverkeer is ongunstig voor de verkeersveiligheid. Ook op dit vlak zal het nulalternatief + slechter scoren.
Globaal kan gesteld worden dat de grotere verkeersgeneratie en het grotere aandeel vrachtverkeer de ongunstige mobiliteitseffecten versterken.

2.11.2

Discipline geluid

Indien er KMO (lokale bedrijvigheid) op deze terreinen zou voorzien worden, dan moet minstens
aan de VLAREM II bepalingen voor geluid worden voldaan. Dit betekent dat de milieukwaliteitsnorm voor dag, avond en nachtperiode moet gerespecteerd worden. Vooral voor de avond – en
nachtperiode is een opvulling tot 45 dB(A) als specifieke bijdrage zeker een verhoging van het
huidige omgevingsgeluid. Ook het verkeer dat door deze invulling zal gegenereerd worden is
veel groter dan in de huidige referentiesituatie. Daarnaast zal het aandeel vrachtverkeer veel
groter zijn in vergelijking met de verkeersgeneratie van voorliggend plan (voornamelijk personenwagens), maar in mindere mate dan voor watergebondenbedrijvigheid. Kortom, door de invulling van het plan met KMO (lokale bedrijvigheid) zal het omgevingsgeluid met grote zekerheid stijgen en dit ten opzichte van de huidige en de toekomstige situatie na saneringswerken.
De effecten zullen evenwel beperkter zijn ten opzichte van de realisatie van watergebonden bedrijvigheid.
2.11.3

Discipline lucht

Het nulalternatief+ omvat de ontwikkeling van een KMO-zone (lokale bedrijvigheid) binnen het
plangebied. Dit alternatief zal een stijging in de verkeersgeneratie en een stijging van het aandeel
vrachtverkeer tot gevolg hebben (discipline mobiliteit) waardoor ook de verkeersemissies zullen
toenemen. De ontwikkeling van KMO-zone (lokale bedrijvigheid) zal ook aanleiding geven tot
luchtemissies van stationaire bronnen. We kunnen bijgevolg besluiten dat de realisatie van KMOzone (lokale bedrijvigheid) negatieve effecten zal genereren ten gevolge van het stijgend aandeel
(vracht)verkeer en de activiteiten zelf.
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2.11.4

Discipline bodem en grondwater

T.o.v. de toekomstige situatie na saneringswerken houdt de ontwikkeling van een KMO-zone,
net zoals bij voorliggend plan, een uitbreiding van de verharde oppervlakte in. De effectbeoordeling van de effectgroepen ‘profielwijziging’, ‘erosie’, ‘bodemzetting’ en ‘wijziging in bodem- en
grondwaterkwaliteit’ zijn gelijkwaardig als deze voor de bespreking van het voorliggend plan,
waarbij de keermuur op de huidige locatie behouden blijft. Conform de vigerende wetgeving zal
eveneens moeten voorzien in (1) maximaal hergebruik, (2) infiltratie en (3) buffering en vertraagde afvoer van het opgevangen hemelwater. Gezien de context van het plan wordt aanbevolen maximaal in te zetten in hergebruik van hemelwater. Bij de realisatie van een KMO-zone
zal de ruimte voor lokale infiltratie echter zeer beperkt zijn, daar er in het voorliggend plan
ruimte is voor een landschapspark. Hierbij dient echter de kanttekening gemaakt worden dat de
bergingsmogelijkheden van de leeflaag beperkt zijn (geohydrologisch afgeschermde ondergrond). De maatregelen m.b.t. de opbouw van de leeflaag en aangepast systeem van drainage
en irrigatie in deze leeflaag dienen eveneens uitgewerkt te worden binnen het nulalternatief+.

2.11.5

Discipline oppervlaktewater

De realisatie van een KMO-zone houdt t.o.v. de referentiesituatie eveneens een uitbreiding van
de verharde oppervlakte en een productie aan afvalwater in. Het opvangen van het hemelwater
en de afvoer/verwerking van het afvalwater zal eveneens moeten voldoen aan de vigerende
wetgeving. De beoordeling van de verschillende effectgroepen binnen de discipline oppervlaktewater zijn gelijkwaardig aan deze van het voorliggend plan, waarbij de keermuur op de huidige
locatie behouden blijft. Bij de realisatie van een KMO-zone zal er vermoedelijk geen grotere afvalwaterproductie optreden, wat bij watergebonden bedrijvigheid meer waarschijnlijk is. Conform de geldende regelgeving dient dit afvalwater sowieso afdoende gezuiverd te worden zodat
er finaal in principe geen verschil in effect is.

2.11.6

Discipline fauna en flora

Bij realisatie van een KMO-zone (lokale bedrijvigheid) zal de ruimte die bij voorliggend plan
wordt voorzien voor ecotoopcreatie of ontsnippering niet voorzien worden. Afhankelijk van de
inkleding van het bedrijventerrein kunnen wel groenelementen worden voorzien, maar niet binnen de grootte-orde van voorliggend programma. De effecten ten aanzien van ecotoopcreatie
en ontsnippering zijn dan ook als te verwaarlozen (0) te beoordelen. Daarnaast wordt aangenomen dat langsheen de Schelde geen ruimte zal zijn voor spontane slikken en schorre ontwikkeling. In tegenstelling tot het alternatief waar watergebonden bedrijvigheid wordt voorzien, worden geen laad- en loskaaien voorzien thv de Schelde.
De beoordeling van de effectgroepen ‘Ecotoopwijziging door wijziging van de hydrologie’, ‘Verontreiniging’ en ‘Verstoring – deelaspect verlichting’ zijn gelijkwaardig aan deze van het voorliggend plan.
Daarnaast zal het geluidsklimaat bij de realisatie van KMO-zone (lokale bedrijvigheid) wijzigen
ten opzichte van de toekomstige situatie na saneringswerken. Het geluidsklimaat zal bepaald
worden door zowel de bedrijfsactiviteiten als de verkeersgeneratie, waarbij een groot aandeel
vrachtvervoer wordt verwacht, wat leidt tot een groter verstoringseffect.
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2.11.7

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

De realisatie van KMO-zone (lokale bedrijvigheid) zal het plangebied wijzigen in een bedrijvenlandschap met een lagere dynamiek in vergelijking met de historische activiteiten op de site. De
landschappelijke structuur blijft echter versnipperd, gezien geen verbinding wordt voorzien, zoals in voorliggend programma onder de vorm van een landschapspark. Met een doordacht ontwerp van het bedrijventerrein en een kwalitatieve inrichting, rekening houdende met de landschappelijke structuren in de omgeving kan de landschappelijke structuur nog enigszins worden
versterkt.
Aangenomen wordt dat de keermuur onder de huidige vorm (weliswaar verhoogd conform het
sigmaplan) wordt behouden. Landschappelijk gezien sluit dit niet goed aan bij de slikken en
schorren van de Schelde ten noorden en zuiden van het plangebied. De effecten ten aanzien
van archeologie zijn gelijkwaardig te beoordelen als de beoordeling van voorliggend plan.

2.11.8

Discipline mens ruimtelijke aspecten

De realisatie van een KMO-zone (lokale bedrijvigheid) resulteert in de winst aan deze activiteiten op de site. De activiteiten sluiten echter weinig tot niet aan bij de verschillende ontwikkelingen van de abdijsite en de Scheldeboorden aan de Callebeek, waarop het plangebied aansluit.
Op vlak van ruimtelijke kwaliteit, hinder en gezondheid zal de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid een negatieve impact hebben op de omgeving. Het groot aandeel vrachtverkeer (voor- en
na transport) en de activiteiten zelf zullen hiervoor bepalend zijn. Aangenomen wordt dat geen
seveso inrichtingen worden toegelaten op het lokale bedrijventerrein.

2.11.9

Conclusie KMO-zone (lokale bedrijvigheid)

Uit bovenstaande milieubeoordeling blijkt dat een KMO-zone op de huidige site een hogere verkeersgeneratie (incl. meer vrachtverkeer) met zich meebrengt, wat zijn effect heeft op het geluids- en luchtklimaat in de directe omgeving. Ook de activiteiten zelf zullen voor hinder zorgen
naar de omgeving (omwonenden en fauna) toe.
Ten aanzien van bodem, grond- en oppervlaktewater worden negatievere effecten verwacht in
vergelijking met voorliggend plan. Bij de realisatie van een KMO-zone zal de ruimte voor lokale
infiltratie namelijk zeer beperkt zijn, daar er in het voorliggend plan ruimte is voor een landschapspark. Indien watergebonden bedrijvigheid wordt voorzien, wordt de groen- en landschappelijke structuur in de omgeving niet versterkt. De belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit zal
bepaald worden door de uiteindelijke inrichting van het gebied.
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2.12

Beoordeling ten opzichte van de planologische situatie

In onderstaande paragraaf wordt voor voorliggend plan onderzocht in welke mate de wijziging
van de juridisch planologische situatie aanleiding en impact heeft op vlak van milieu.
Effect
Mobiliteit

Juridisch-planologische referentiesituatie
(gemengd regionaal bedrijventerrein)
Op het gewestplan is de site momenteel
hoofdzakelijk industrieterrein. Het gaat om
30ha 99a 5ca (bruto).
Op basis van kencijfers2 wordt een raming
van de verkeersgeneratie gemaakt indien de
site ontwikkeld zou worden als industrieterrein. Er wordt aangenomen dat het om zware
industrie gaat, aangezien dit het best aansluit
bij de historische situatie (fabriek Bekaert).
Per hectare netto oppervlakte geven de kencijfers aan dat 59 personenwagenbewegingen en 14 vrachtwagenbewegingen verwacht
moeten worden (ingaand + uitgaand). Gemiddeld bedraagt de verhouding tussen netto en
bruto oppervlakte 0,77. Daarenboven zijn
deze kencijfers van toepassing op een gemiddelde weekdag. Omzetting naar een
werkdag gebeurt aan de hand van een factor
1,33.

Voorliggend plan
Deze verkeersgeneratie voor een industrieterrein (zware industrie) ligt
iets hoger dan de voorspelde verkeersgeneratie van het voorgestelde
programma (+ 20%). Dat betekent dat
ten opzichte van de juridisch planologische situatie het voorgestelde programma voor een afname van de intensiteiten zou zorgen. Daarnaast
wordt een daling van het vrachtverkeer verwacht t.o.v. de planologische
situatie. Bijgevolg wordt een verbetering t.a.v. doorstroming, verkeersleefbaarheid en –veiligheid verwacht
t.o.v. de planologische situatie.
Er kan besloten worden dat ten opzichte van de juridische planologische
situatie een beperkt tot positief effect
wordt verwacht

Dit resulteert in 1.873 personenwagenbewegingen en 444 vrachtwagenbewegingen per
dag. Samen is dit goed voor een verkeersgeneratie van 2.762 pae per dag (ingaand + uitgaand).
Door het hoog aandeel vrachtverkeer in de
juridisch planologische situatie staat de verkeersleefbaarheid en verkeersleefbaarheid
mee onder druk.
Geluid en
lucht

2

Het geluids- en luchtklimaat van de omgeving
zal in de juridisch planologische situatie worden bepaald door de aanwezige activiteiten
en de verkeersgeneratie door exploitatie van
het terrein. Zoals blijkt uit mobiliteit zal een
groot aandeel vrachtverkeer van- en naar de
site rijden. Het groot aandeel vrachtverkeer
zal een grote impact hebben op het geluidsen luchtklimaat in de omgeving en het omliggende wegennet.

Uit discipline mobiliteit blijkt dat de intensiteiten bij de geplande ontwikkelingen lager zullen liggen dan bij een
industrieterrein op deze locatie. Daarnaast zal het aandeel vrachtverkeer
sterk dalen, wat een positief effect
heeft op het geluids- en luchtklimaat
in de omgeving.
Daarnaast zullen de geplande activiteiten zelf een veel kleinere invloed
hebben op het geluids-en luchtklimaat
in het plangebied en de onmiddellijke
omgeving.
Cumulatief betekent dit een positief
effect ten opzichte van de planologische situatie.

CROW, publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie
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Bodem en
grondwater

De beschrijving van de juridisch planologische situatie is gelijkaardig als deze voor de
bespreking van de huidige situatie, met dat
verschil dat de industriesite in de huidige situatie niet meer actief is. Conform de vigerende
wetgeving zal het bedrijventerrein moeten
voorzien in (1) maximaal hergebruik, (2) infiltratie en (3) buffering en vertraagde afvoer
van het opgevangen hemelwater.

Oppervlaktewater

De huidige juridisch-planologische situatie
houdt een bedrijventerrein in. T.o.v. de referentiesituatie houdt dit tevens een uitbreiding
van de verharde oppervlakte en een productie aan afvalwater in. Het opvangen van het
hemelwater en de afvoer/verwerking van het
afvalwater zal eveneens moeten voldoen aan
de vigerende wetgeving, zoals reeds hoger
beschreven.

Fauna en
flora

De beschrijving van de juridisch planologische situatie is gelijkwaardig te beschrijven
als de huidige situatie. Hiervoor wordt dan
ook verwezen naar de beschrijving van de
huidige situatie binnen de discipline fauna en
fora.

Landschap,
bouwkundig

De beschrijving van de planologische situatie
is gelijkwaardig te beschrijven als de huidige
situatie. Hiervoor wordt dan ook verwezen

Ten opzichte van de huidige juridisch
planologische situatie houdt het voorliggend plan een afname in van verharde oppervlakte. Daar de effectgroepen ‘profielwijziging’, ‘erosie’, ‘bodemzetting’ en ‘wijziging in bodemen grondwaterkwaliteit’ in hoofdzaak
van toepassing op de aanlegfase en
de uitgangssituatie grotendeels gelijkwaardig zijn (antropogeen verstoord
bodem- en grondwatersysteem), is de
effectbespreking gelijkwaardig als de
beoordeling van voorliggend plan. Het
verschil in beoordeling ligt hem in de
effectgroep ‘Wijziging in grondwaterkwantiteit’, daar ten opzichte van de
juridisch planologische situatie de
verharde oppervlakte met het voorliggend plan zal afnemen, hetgeen beperkt positief beoordeeld wordt. De
elementen m.b.t. een systeem voor
drainage- en irrigatie t.h.v. het landschapspark tijdens de natte en drogere periodes zijn nog steeds van
toepassing, om aanzienlijk negatieve
effecten te voorkomen.
Ten opzichte van de huidige juridisch
planologische situatie houdt het voorliggend plan een afname in van verharde oppervlakte, gezien bijkomende ruimte wordt voorzien voor
een landschapspark en groenvoorzieningen, hetgeen beperkt positief beoordeeld wordt. Dit doet echter niets
af aan het feit dat het voorliggend
plan zal moeten voldoen aan de vigerende wetgeving m.b.t. opgevangen
hemelwater en afvalwater en de specifieke situatie m.b.t. het artificieel bodem- en grondwatersysteem t.h.v. het
plangebied, om aanzienlijk negatieve
effecten te voorkomen.
Ten opzichte van de huidige juridisch
planologische situatie houdt het voorliggend plan potenties in tot ecotoopcreatie en ontsnippering, zoals beschreven staat onder beoordeling
t.o.v. de referentiesituatie. De beoordeling van de effectgroepen ‘Ecotoopwijziging door wijziging van de hydrologie’, ‘Verontreiniging’ en ‘Verstoring
– deelaspect verlichting’ is eveneens
gelijkwaardig aan deze t.o.v. de referentiesituatie.
Planologisch betekent het plan voornamelijk een positieve impact op vlak
van landschap, bouwkundig erfgoed
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erfgoed en archeologie

naar de beschrijving van de huidige situatie
binnen discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

Mens ruimtelijke aspecten

De beschrijving van de planologische situatie
is gelijkwaardig te beschrijven als de huidige
situatie met dat verschil dat op vandaag geen
industriële activiteiten aanwezig zijn in het
plangebied. In de juridisch planologische situatie zijn industriële activiteiten aanwezig, wat
een impact heeft op ruimtelijke kwaliteit, hinder en gezondheid.

en archeologie. Het plan betekent immers een herbestemming van voornamelijk industriegebied naar gemengd stedelijk gebied en groenzones, zoals een landschapspark. Deze
laatste maakt de verbinding tussen de
zuidelijk en noordelijk gelegen landschappelijke waarden. In principe
worden geen onderscheidende effecten verwacht in vergelijking met de
beoordeling ten opzichte van de referentiesituatie.
Het effect ten opzichte van de juridisch planologische situatie betekent
voornamelijk een verlies aan industriegebied. Het gaat hierbij echter
grotendeels om industriegebied dat
niet meer in gebruik is, aansluitend bij
de kern van Hemiksem. Overigens
werd het als industriegebied bestemde deel aansluitend ten noorden
van het plangebied reeds herbestemd
naar voornamelijk woongebied en
ecologische zone (RUP Scheldeboord Hemiksem), waardoor het geen
onderdeel meer uitmaakt van een industriële ruimtelijke structuur op mesoniveau. Hierdoor is het overgebleven industriegebied eerder geïsoleerd
geraakt. Met de herbestemming naar
stedelijke functies en groen sluit het
plangebied beter aan bij de omgeving. De effecten worden globaal als
positief beoordeeld.

Conclusie
De realisatie van voorliggend plan zal een afname betekenen van de verkeersintensiteiten, ten
opzichte van de planologische situatie (industriegebied). Dit leidt tot een positief effect op het
geluids- en luchtklimaat in de omgeving. Ook de activiteiten zelf zullen een kleinere impact hebben op het geluids- en luchtklimaat in de omgeving in vergelijking met de planologische situatie

2.13

Cumulatieve effecten met geplande ontwikkelingen

Van de geplande ontwikkelingen zullen voornamelijk het masterplan abdijsite Hemiksem,
Schelle Dorpshart en Benedenvliet en het RUP Scheldeboord Hemiksem mogelijks een effect
hebben op het vlak van mobiliteit, fauna en flora en landschap. Beiden genereren extra verkeer,
zodat de intensiteiten op de omliggende wegenis kan toenemen. Anderzijds wordt de ecologische en landschappelijke structuur van de omgeving door deze ontwikkelingen versterkt. De
ontwikkelingen in de omgeving zullen de positieve effecten van het voorliggend plan versterken.
Zo dragen de ontwikkelingen ter hoogte van de abdijsite in het zuiden, alsook deze ten noorden
van het plangebied bij tot een versterking van de ecologische, landschappelijke en recreatieve
verbindingen. De ontwikkeling resulteert in een versterking van de stedelijke structuur ter
hoogte van Hemiksem en de relatie met de Schelde. Het concept van het plangebied is afgestemd op de ontwikkeling mbt RUP Scheldeboord, zijnde een centrale noord-zuidgerichte
groenas met woonontwikkeling langs beide zijden. Dit zorgt ervoor dat er een geheel wordt gecreëerd van stedelijke functies in aansluiting bij het centrum van Hemiksem. Aanbevolen wordt
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om de nodige afstemming te voorzien tussen beide ontwikkelingen. Gezien de verbindende
functie van voorliggend plan op vlak van landschap, recreatie en ecologie maakt dat het belang
dat de voorgestelde milderende maatregelen en aanbevelingen in belang toenemen.
De impact door extra verkeersgeneratie van de verschillinde ontwikkelingen is cumulatief met
de ontwikkeling van voorliggend plan als te verwaarlozen te beschrijven. Zo is de extra verkeersgeneratie ten gevolge van het RUP Scheldeboord relatief beperkt. K dit verkeer geografisch gespreid zal aankomen en vertrekken. De mobiliteitsstudie die in het kader van dit RUP
werd opgesteld geeft aan dat de Scheldestraat (directe ontsluiting) en de N148 voldoende restcapaciteit heeft. Deze beperkte verkeersgeneratie resulteert in te verwaarlozen effecten ten
aanzien van het geluids –en luchtklimaat.
Concreet op vlak van mobiliteit blijkt (studie Scheldeboord) dat in het totaal de Scheldestraat tijdens het avondspitsuur 146 pae zal verwerken, beide richtingen samen. De verdeling van het
verkeer dat het project verlaat zal gelijkmatig verdeeld zijn (50/50: 50%
richting Hoboken, 50% richting Boom). Het verkeer naar het project toe heeft een verhouding
45/55, op basis van de huidige telgegevens.
Conclusies mobiliteitsstudie:
De afwikkeling van het voorgestelde programma kan vlot verlopen via de Scheldestraat richting N148. Er is voldoende restcapaciteit, zowel in de Scheldestraat als op de N148.
In principe kan een voorrangskruispunt behouden blijven; vanuit capacitair oogpunt zijn verkeerslichten niet noodzakelijk.
Vanuit verkeersveiligheid en acceptabele wachttijden is een linksafslagstrook op de N148
(voor het verkeer dat de Scheldestraat wil inrijden) niet noodzakelijk.
Dit betekent dat de N148-Heuvelstraat en de N148-Sint-Bernardsesteenweg per avondspitsuur
ongeveer 70 pae per uur mee zullen dragen ten gevolge van dit project. Voorgaande berekeningen in deze plan-MER wezen uit dat deze wegen nog voldoende restcapaciteit hebben om dit
verkeer te dragen. Via de kamstructuur wordt dit afgewikkeld naar de Kleidaallaan. Omwille van
de dispersie van het verkeer daalt de intensiteitstoename hoe verder men van het projectgebied
komt. Het effect deint dus uit. Op vlak van mobiliteit zijn bijgevolg geen cumulatieve effecten te
verwachten ten aanzien van deze ontwikkeling.
De ontwikkelingen van de abdijsite werden reeds opgenomen binnen discipline mobiliteit,
waardoor de cumulatieve effecten reeds beoordeeld werden. Voor het Dorpshart Schelle en
Benedenvliet wordt de realisatie van een jachthaven vooropgesteld. Omwille van de laag dynamische functie en gezien slechts een beperkte verkeersgeneratie wordt verwacht die zich voornamelijk in weekends en in vakantieperiode voordoen worden geen cumulatieve effecten verwacht met voorliggend plan. Gelet op de kamstructuur is er bovendien weinig interactie tussen
het verkeer van en naar Dorpshart Schelle en dit van het plangebied ‘Hoge Weg’.
Bovendien versterkt voorliggend plan de recreatieve structuur van de omgeving, waarop het
plangebied aansluit.
In het plan Benedenvliet worden fiets- en voetgangersverbindingen voorzien langsheen de Benedenvliet (die aansluiten op voorliggend plan). Cumulatief met voorliggend plan betekent dit
een versterking van de recreatieve structuur en bereikbaarheid (fijnmazig en coherent fietsroutenetwerk) van het plangebied. De multimodale ontsluiting voor het plangebied en de omgeving
worden hierbij versterkt.
Voor het plangebied is in kader van de afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen het gebied voor een golfterrein ten oosten van kern relevant. Gelet op het bovenlokale aard van een
golfterrein en de ligging ten opzichte van de A12 is het aannemelijk dat verkeer van en naar het
golfterrein niet via de kern van Hemiksem rijdt. Daarenboven zorgt de recreatieve aard van
deze functie ervoor dat hoofdzakelijk niet in de spitsen gereden wordt, zodat het effect op de
drukke spitsmomenten, in relatie tot het plangebied ‘Oude Weg’ niet significant is.
In functie van de wenselijkheden met betrekking tot het traditionele landschap ‘Scheldevallei
stroomafwaarts Gent’ zal de basisvariant van het terreinprofiel (behoud huidig terreinprofiel)
beter bijdragen tot het inwilligen van deze geformuleerde wenselijkheden, zijnde ‘bijzondere
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aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap’, ’Accentueren van de waardevolle sites (taluds, meanders, donken) in hun omgeving’.

2.14

Grensoverschrijdende effecten

In het kader van voorliggend plan worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht.

2.15

Leemte in de kennis

Het betreft een plan-MER waarbij geen informatie beschikbaar is m.b.t. de aanlegfase, de inrichting van het gebied, architectuur, … De architecturale kwaliteit van de bijkomende inrichtingen en de landschappelijke impact ten opzichte van de omgeving kan bijgevolg niet in detail beoordeeld worden. Daarnaast is de concrete saneringstechniek op vandaag nog niet gekend, dit
is onderwerp van een lopend onderzoek (2016). Voorliggend plan-MER gaat uit van de saneringstechniek waarbij een minimale leeflaag wordt voorzien op de afgedekte gronden. Indien bijvoorbeeld (delen) van de verontreinigde gronden worden uitgegraven, kan in principe op deze
locaties een dikkere leeflaag worden voorzien. Voorliggend plan-MER heeft eveneens variaties
op het terreinprofiel onderzocht. De variatie in dikte van de leeflaag werd bijgevolg mee onderzocht in het plan-MER. De beschikbare informatie volstaat bijgevolg voor een beoordeling op
planniveau.
Op plan-MER-niveau kan de doorstroming enkel op wegvakniveau beoordeeld worden. Er
wordt rekening gehouden met de invloed van de kruispunten, maar dit kan op plan-MER niveau
niet meer gedetailleerd en kwantitatief gebeuren. De onzekerheid op de invloed van de kruispunten op de capaciteit is dus een leemte 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 plannen, 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.
De intrinsieke ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de architectuur en de inrichting van de
deelgebieden…. Deze informatie is in het kader van voorliggend plan-MER niet beschikbaar.
De beschikbare informatie volstaat evenwel voor een beoordeling op planniveau.

2.16

Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

De verkeersleefbaarheid blijkt op vlak van mobiliteit de belangrijkste effectgroep. Op de Kleidaallaan en de Sint-Bernardsesteenweg wordt de leefbaarheidsgrens benaderd of overschreden. Veel hangt af van de mate waarin de autoafhankelijkheid van de ontwikkelingen ingeperkt
kan worden (zie milderende maatregelen). Observatie van de verkeersleefbaarheid in beide
straten zal aantonen of weerleggen dat bijkomende maatregelen nodig zijn.
Eventueel kan overwogen worden om de geluidisolatie van de gevels te controleren. Mogelijks
kan de geluidsemissie van de technische installaties gecontroleerd worden.
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Integratie en eindsynthese

Het voorliggend plan betreft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Hoge Weg’ te
Hemiksem. Doelstelling van het plan is om een nieuwe ruimtelijke bestemming te geven aan het
voormalige industrieterrein van Bekaert Hemiksem NV, een cluster woningen langsheen de
Steenbakkerijstraat, en de site Erinstone/Philcosite (hierna cluster Armenpoort). Doelstelling is
om het gebied te transformeren naar een levendige, groene woon- en of werkomgeving in de
kern van Hemiksem. Het stopzetten van de activiteiten van Bekaert te Hemiksem was de aanleiding tot de herstructurering van het gebied. Gelet op de historische vervuiling van het gebied
wordt de sanering voorafgaand en/of gelijktijdig met de uitvoering van het plan uitgevoerd. De
sanering zelf vormt geen onderdeel van voorliggend plan. De beoogde saneringstechniek is
momenteel onderwerp van een lopende studie.
Het plan beoogt ruimte te creëren voor wonen, zorgfuncties, kantoorachtigen een landschapspark en ondersteunende voorzieningen. Er wordt eveneens een variant programma onderzocht,
waarbij het aantal woningen en ondersteunende functies licht afwijkt van het basisprogramma.
Algemeen
Door de herinrichting van de historisch industriële site wordt een nieuwe kwalitatieve stedelijke
ontwikkeling met ruimte voor wonen, ecologie en landschap, zorg, kantoor en kantoorachtigen,
ondersteunende voorzieningen gecreëerd. De ontwikkelingen worden bovendien afgestemd op
de omringende functies en structuren en de nieuwe ontwikkelingen (Hemixveer, dorpshart
Schelle, Benedenvliet, Abdijsite Hemiksem, …). Met de realisatie van voorliggend plan wordt de
mogelijkheid geboden om de landschappelijk, ecologische en ruimtelijke structuur en samenhang langs de Schelde ter hoogte van Hemiksem te verbeteren en te komen tot een meer
harmonieuze invulling van het gebied.
De creatie van diverse bouwvolumes met tussenliggende groenassen is sterk aangewezen. Zo
kan de connectiviteit tussen de functies gelegen op de talud (Heuvelstraat) en het centrum van
Hemiksem enerzijds en het lager gelegen deel langs de Schelde anderzijds gecreëerd worden.
De bouwhoogte van de gebouwen in het lager gelegen deel wordt best afgestemd op het grondniveau van de Heuvelstraat (aantal bouwlagen afhankelijk van gekozen maaiveldniveau laagst
gelegen gedeelte). De hoogte van de gebouwen langsheen de Heuvelstraat en Steenbakkerijstraat worden best afgestemd met de hoogte van de reeds aanwezige gebouwen.
De aanleg van een landschapspark doorheen het plangebied van noord naar zuid zal de ecologische en landschappelijke structuur op mesoniveau in het gebied versterken. Daarnaast
creëert het een kwalitatieve leefomgeving voor de nieuwe bewoners van het gebied. Bij het
landinwaarts verschuiven van de keermuur ter hoogte van de Schelde kan spontaan nieuwe
slikken en schorren ontstaan, waardoor de ecologische structuur langsheen de Schelde eveneens wordt versterkt. Indien de keermuur wordt behouden op de huidige locatie zijn de effecten
minder positief te beoordelen op vlak van ecologische structuur. Indien daarbovenop groenassen tussen de bouwblokken worden voorzien zal een verbinding ontstaan tussen het landschapspark en de ecologische infrastructuur langsheen de Schelde.
Een gefaseerde aanleg van het plangebied, waarbij het landschapspark in een eerste fase
wordt aangelegd en is afgewerkt voordat de woningen betrokken worden is een belangrijk aandachtspunt. Belangrijk is dat de bewoners vanaf het begin in een kwalitatieve omgeving kunnen
wonen en niet voor een langere tijd in een werfzone moeten wonen.
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De voorziene nieuwe functies impliceren een bijkomende verkeersgeneratie t.o.v. de toekomstige situatie na saneringswerken. In deze situatie is de site immers gesaneerd, maar zijn geen
functies aanwezig. De verkeersgeneratie van de nieuwe ontwikkelingen zullen lager liggen dan
de historische verkeersgeneratie uit 2007 toen de Bekaert-site nog actief was. Bovendien betreft het bij de nieuwe ontwikkelingen voornamelijk over autoverplaatsingen in de avond- en
ochtendspits, terwijl in het verleden een groot aandeel vrachtwagens de site aan- en afreden
gedurende de volledige dag. Het bijkomende verkeer zal, voornamelijk op de Kleidaallaan, een
beperkt negatief effect hebben op de doorstroming en verkeersveiligheid. De wegen die de
Heuvelstraat verbinden (Saunierlei, Abdijstraat en Delvauxstraat) met de Kleidallaan zijn relatief
smalle lokale woonstraten. Een spreiding van de ontsluiting van het plangebied met minimaal
drie ontsluitingswegen wordt als strikte randvoorwaarde gezien om de effecten tav doorstroming
en verkeersleefbaarheid tot een strikt minimum te beperken. Er worden in het plan drie verspreide ontsluitingen voorzien, waardoor voldaan wordt aan deze vereiste.
De verkeersleefbaarheid op de Kleidaallaan staat op vandaag reeds onder druk en benadert
de verkeersleefbaarheidsdrempel van 1200 pae/u voor beide richtingen. Ook de verkeersleefbaarheid op de Sint-Bernardsesteenweg staat verder onder druk. Om de druk op de verkeersleefbaarheid en doorstroming op het omliggende wegennet te beperken zijn maatregelen noodzakelijk waarbij de auto-afhankelijkheid sterk wordt afgebouwd. De multimodale ontsluitingsmogelijkheden dienen te worden opgewaardeerd en geoptimaliseerd. Door het beperken van de
auto-afhankelijkheid zal de verkeersdruk in het ganse gebied op mesoniveau afnemen. Voorbeelden van deze maatregelen worden weergegeven binnen discipline mobiliteit (bv watertaxi –
verbinding naar Antwerpen met bv. aanmeerplaats thv Hemixveer).
Inzake parkeervoorzieningen zijn de normen van de gemeentelijke parkeerverordening te verkiezen inzake een sturend parkeerbeleid. Daarnaast dienen voldoende parkeerplaatsen voor
(elektrische)fietsers worden voorzien. Daarnaast kunnen als bijdrage tot de realisatie van een
duurzame wijk bijvoorbeeld laadpunten voor elektrische wagens in het plangebied worden ingeplant.
Gezien de relatief beperkte verkeersgeneratie ingevolge het voorliggende plan, resulteert deze
niet in noemenswaardige effecten op de geluids- of luchtkwaliteit in het studiegebied. Wel
blijkt uit de uitgevoerde geluidsmetingen en –berekeningen dat het wegverkeer op de verkeersassen, zijnde oa. de Heuvelstraat, Sint-Bernardsesteenweg, Abdijstraat, Delvauxstraat en de
Bouwerijstraat nu reeds voor een belangrijke geluidsbelasting zorgen. Voor de nieuwe woningen langsheen de Heuvelstraat en Steenbakkerijstraat wordt dan ook als maatregel voorgesteld
om goede geluidsisolatie te voorzien. Daarnaast is het aangewezen om de slaapvertrekken niet
aan de straatzijde te voorzien.
Door de noodzakelijke sanering van het gebied en de aanwezigheid van de onderliggende kleilaag – onafhankelijk van het gekozen terreinprofiel en het al dan niet landinwaarts verschuiven
van de keermuur - een antropogeen watersysteem met infiltratieriolen en voldoende vertraagde waterafvoer noodzakelijk. Dit vormt een belangrijke randvoorwaarde opdat een goed
werkende waterhuishouding in het gebied mogelijk wordt, ongeacht de uiteindelijke saneringstechniek. Hierbij is het belangrijk om een voldoende lage grondwaterstand te garanderen gedurende natte periodes met voldoende beschikbaarheid van water in de droge maanden voor de
vegetatie. Hoe dikker de leeflaag, hoe meer mogelijkheden tot waterberging in de bodem. Eventueel moet de dikte van de leeflaag hierop aangepast worden. De plantentypes die gebruikt
worden voor de groenvoorzieningen dienen bestendig te zijn aan grote waterschommelingen en
mogen geen diepe wortels bezitten op locaties waar een afdekfolie wordt voorzien, opdat de afdekfolie niet beschadigd geraakt.
De ontwikkelingen kunnen in principe worden aangesloten op de riolering in de Heuvelstraat of
de Nijverheidsstraat. Er blijkt echter geen restcapaciteit te zitten op de RZWI van Aartselaar,
waardoor een uitbreiding van de RWZI essentieel is om afvalwaterproductie te kunnen opvangen. In die context is het opstarten van gesprekken hieromtrent met Aquafin op korte termijn
wenselijk.
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Het landinwaarts verplaatsen van de keermuur wordt vanuit landschappelijk ecologisch oogpunt en vanuit structuurkwaliteit van de Schelde positief bevonden. Door de ontwikkeling van
schorre en slikken ter hoogte van het plangebied wordt een aaneengesloten structuur van slikken en schorre langs de Schelde gerealiseerd. Bovendien betekent dit een opwaardering van
de structuurkwaliteit van de Schelde. De saneringstechniek zal moeten worden afgestemd op
het al dan niet verplaatsen van de keermuur.

Basis vs variant programma
In het variant programma worden 25 wooneenheden meer voorzien (650 in plaats van 625 = ca.
4%) en wordt een kleinere oppervlakte voor ondersteunende voorzieningen voorzien. De overige elementen blijven in beide programma’s behouden. Uit de verschillende milieudisciplines
blijkt dat de onderscheidende effecten tussen de varianten zeer beperkt tot te verwaarlozen zijn.
Het aandeel vrachtverkeer is voor beide varianten zeer beperkt en bestaat voornamelijk uit leveringen. Hieruit kan worden besloten dat een kleine variant op het programma, waarbij het al
dan niet bijkomend verkeer in hoofdzaak uit personenwagens bestaat geen tot zeer beperkte
invloed zal hebben op de milieueffecten. Daarnaast moet rekening worden gehouden dat binnen de effectenbeoordelingen een zeker foutenmarge in acht moet worden gehouden. Op basis
van bovenstaande kunnen we besluiten dat varianten op het programma van ca. 5% zeker aanvaardbaar zijn op vlak van milieueffecten. Een afwijking aan het programma van ca. 5% betekent een toename van woningen en, daaruit volgend een afname van andere functies. Daarnaast blijkt uit discipline mobiliteit dat een variante invulling van het zorgprogramma, waarbij
meer bedden worden voorzien, geen aanzienlijke invloed heeft op de milieubeoordeling.
Varianten terreinprofiel
De onderscheidende effecten tussen het terreinprofiel waarbij enkel een minimale leeflaag
wordt voorzien op de afgedekte of gesaneerde gronden of waarbij het terreinprofiel wordt verhoogd situeren zich voornamelijk op vlak van bodem en grondwater, gezien een enorm grondverzet wordt verwacht. Hiervoor zijn echter geen milderende maatregelen mogelijk, gezien het
een effect eigen aan de ingreep is. In de aanlegfase worden voor een verhoogd terreinprofiel op
vlak van mobiliteit en hinder aanzienlijk negatieve effecten verwacht, gezien een aanzienlijke
hoeveelheid grond zal moeten aangevoerd worden. De milieueffecten tijdens de aanlegfase dienen verder onderzocht te worden op project-mer-niveau (project-mer-screening of projectMER).
Daarnaast zal ongeacht het gekozen terreinprofiel en saneringstechniek een afdoende gedimensioneerd afwateringssysteem moeten worden voorzien om lokale wateroverlast te voorkomen en in functie van beplantingen die er worden voorzien. Hierbij laat een dikkere leeflaag
meer waterberging in de bodem toe en is meer diepgewortelde vegetatie mogelijk. Bij de variant
met een beperkte dikte van de leeflaag zijn beperkingen mbt beplantingen van toepassing thv
de afgedekt verontreinigingen. Als milderende maatregel wordt vanuit discipline water voor
beide varianten in het terreinprofiel (en tussenliggende varianten) het voorzien van een infiltratieriool voorgesteld. De dikkere leeflaag bij terreinprofiel 2 maakt deze variant iets geschikter
dan terreinprofiel 1, maar de realisatie van dergelijke infiltratieriolen wordt wel mogelijk geacht
bij de minimale leeflaag (minimaal = minimale dikte aanbevolen vanuit fauna en flora). Dit om
onder andere schade aan de eventueel afschermende folie naar de onderliggende bodem- en
grondwaterverontreinigingen te voorkomen. Een verhoogd terreinprofiel heeft bijgevolg voordelen tav het waterbergingsvermogen en de mogelijke beplantingen op de site.
Het verhogen van het terreinprofiel zal het huidige landschapsbeeld eveneens wijzigen. Hier is
voldoende aandacht noodzakelijk om de zichten vanaf de abdij site te garanderen. Daarnaast
zal bij een verhoogd terreinprofiel een kwalitatieve landschappelijke overgang moeten worden
gecreëerd tussen de hoger gelegen ontwikkelingen en de Schelde.
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3.1

Voorstel van milderende maatregelen en aanbevelingen

Naar aanleiding van de beoordeling van de milieueffecten worden in de diverse disciplines verschillende milderende maatregelen en aanbevelingen voorgesteld. Hierna wordt een overzicht
gegeven van de voorgestelde maatregelen met aanduiding van de fase waarin elke maatregel
kan worden vertaald. Hierbij worden de milderende maatregelen (te treffen maatregelen ter mildering van aanzienlijk en negatieve effecten en aanbevelingen (suggesties om beperkt negatieve effecten verder te reduceren en/of positieve effecten te bewerkstelligen) beknopt weergegeven. Een meer uitgebreide bespreking is terug te vinden in de respectievelijke milieudisciplines. In het verdere procesverloop worden volgende fasen onderscheiden:
RUP: milderende maatregelen met een ruimtelijke implicatie krijgen een vertaling in het RUP
via de stedenbouwkundige voorschriften, de toelichtingsnota en/of worden aangeduid op het
grafisch plan. De maatregelen die worden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan behoren tot het bindend gedeelte en zijn maatregelen die dwingend
zijn. Andere maatregelen kunnen slechts deels in het RUP geïntegreerd worden onder de
vorm van een toetsingskader voor het naderhand op te maken ontwerp. Het latere ontwerp
zal op projectniveau in kader van de vergunningsaanvraag afgetoetst moeten worden aan
dit toetsingskader en dan ook zorgen voor de verdere doorvertaling van deze maatregelen.
Projectdefinitie: eenmaal het RUP de bestemmingswijziging juridisch heeft vastgelegd,
wordt het plan vertaald in een concreet project. Hierbij wordt een meer gedetailleerd ontwerp
uitgewerkt dat zich onder meer richt op de inrichting, de aanleg en het beheer. De opgestelde projectdefinitie dient vervolgens – afhankelijk van de omvang van het voorliggende
project – opnieuw op milieueffecten te worden beoordeeld door middel van een projectMER of ontheffingsdossier of een project-m.e.r.-screening. Op dit projectniveau wordt
onder meer getoetst in hoeverre de milderende maatregelen en aanbevelingen m.b.t. inrichting, aanleg en beheer vanuit voorliggend plan-MER op voldoende wijze werden vertaald
in het project.
Rekening houdende met de voorliggende omvang van de diverse planelementen (en de
hieraan gekoppelde berekende verkeersgeneratie) kan aangenomen worden dat een
project-m.e.r.-screening zal volstaan.
Overige beleidsinstrumenten en monitoring: naast de studies die specifiek gevoerd worden in het kader van de realisatie van voorliggend plan worden een aantal maatregelen geformuleerd die van toepassing zijn op een ander beleidsniveau. Voor deze maatregelen
wordt waar mogelijk telkens aangegeven via welke beleidsinstrumenten en -intenties ze vertaald kunnen worden. Daarnaast worden enkele maatregelen aangehaald met betrekking tot
monitoring en opvolging.
Hierbij moet worden opgemerkt dat per maatregel enkel de eerst volgende onderzoeksfase is
aangeduid die relevant is.
Eerst worden de algemene milderende maatregelen en aanbevelingen gegeven (geldig voor het
plan in het algemeen, dus voor de verschillende deelplannen), waarna specifiek wordt ingegaan
op de deelplannen.
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3.1.1

Algemeen

Milderende maatregel - aanbeveling

M of A

Omschrijving

Vertaling
RUP

Project-

Overige

definitie
Oplaadpunt(en) voor elektrische voertuigen

A

Autodeelstaanplaatsen voorzien

A

Maatregelen voorzien om een afdoende geluidklimaat binnenshuis te halen voor

M

X
X
X

X

de nieuwe woningen langsheen de Heuvelstraat en Steenbakkerijstraat. Dit kan
onder de vorm van het voorzien van voldoende akoestische isolatie (zie akoestische criteria voor woongebouwen NBN S01-400-1 : 2008)
Slaapvertrekken in de nieuwe wooneenheden niet voorzien aan de straatzijde

A

X

(Heuvelstraat en Steenbakkerijstraat
Maximaal lokaal hergebruik van uitgegraven gronden

A

X

Maximale hergebruik hemelwater en infiltratie in open ruimte (landschapspark)

M

X

Uitvoeringstechniek voor de realisatie van ondergrondse constructies i.k.v. het

M

X

A

X

X

voorliggende plan aanpassen aan de stand van zaken en het functioneren van de
sanering op dat ogenblik zodanig dat deze niet in negatieve zin interfereert met
de sanering. Dit kan de realisatie van een hydrologisch scherm of het werken in
gesloten bouwput impliceren. Daarnaast dient uiteraard een eventuele verdere
verspreiding van verontreinigingen via het bemalingswater voorkomen te worden
door de kwaliteit van het bemalingswater te monitoren en – indien nodig – het water te zuiveren alvorens te lozen op het oppervlaktewater. Het verder in gebruik
houden van de waterzuiveringsinstallatie op de site is in deze context te overwegen.
Maatregelen om de invloedssfeer van bemaling te beperken, waarbij vanuit
Vlarem de voorkeur wordt gegeven aan retourbemaling. Hierbij dient opgemerkt
dat deze lokaal (deelgebied Site Bekaert – 3a) slechts beperkt mogelijk is. Daarnaast bestaat de optie om het bemalingswater te lozen op de Zeeschelde. Ter
hoogte van . potentieel verontreinigde gronden, dient de kwaliteit van het geloosde bemalingswater gecontroleerd te worden en is lozing enkel toegelaten mits
de kwaliteit (‘hemelwaterkwaliteit’) afdoende is. Het lozen kan enkel via bestaande lozingspunten gebeuren.
Voorzien bijkomende capaciteit op de RWZI van Aartselaar en/of uitvoeren van

M

X

bijkomende afkoppelingsprojecten van het huidige stelsel (gemengde rioleringen).
In die context is het opstarten van gesprekken hieromtrent met Aquafin op korte
termijn wenselijk.
maximale ruimte voor de waterloop (Zeeschelde) – uitbreiden zone voor slikken

A

X

X

en schorren (cfr. discipline fauna en flora)
Aangepaste saneringstechniek bij al dan niet landinwaarts verschuiven van de

A

X

keermuur
voorzien van zwakke dijktaluds met variatie in profiel

A

X

natuurvriendelijke inrichting van de oevers

A

X

Voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna

A

Geen verlichting tot enkel de hoogstnoodzakelijke verlichting (ifv bijvoorbeeld so-

M

X

M

X

M

X

X

ciale veiligiheid) ten aanzien van de ecologische structuren
Waar verlichting toegepast wordt, gebruik maken van aangepaste verlichtingstypes
Gebruik van amberkleurige verlichting die minder verstorend werkt voor vleermuizen
Aandacht bij aanleg voor de aanwezigheid van de invasieve exoot Japanse Dui-

A

X

zendknoop en Reuzenbalsemien
Afstemming tussen nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelingen van Hemixveer in-

A

X

X

zake ontwerp, materiaalgebruik, bouwhoogte, vormgeving
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Rekening houden met kwalitatieve verdichting van de woonontwikkelingen, zodat

A

X

X

een goede bezonning ontstaat van openbaar domein en tuinen. Dit kan onder
meer door variatie te voorzien in gevellijnen, typologie, bouwhoogte, …
Verder onderzoek naar de mogelijkheid om te voldoen aan de (gemeenschappe-

A

X

lijke) energiebehoefte in het plangebied, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een
warmtenet, …
Verschillende ontwikkelingen dienen in harmonie voor het volledige plangebied te

A

X

X

A

X

X

gebeuren, hierbij wordt gedacht aan elementen zoals architectuur, materiaalgebruik, …
Voorzien van voldoende assen en schakelruimtes om de doorwaadbaarheid en
transparantie van het gebied te garanderen. Dit kan onder de vorm van groenassen, ruimte als pleinfunctie, zichtassen tussen het plateau en de Schelde;
Indien verhoogd maaiveld wordt voorzien dienen gebouwen in afstemming te ge-

A

X

beuren inzake inrichting, hoogte en/of architecturale uitwerking met zuidelijke abdijsite, gezien de grotere zichtbaarheid.

3.1.2

Steenbakkerijstraat

Milderende maatregel - aanbeveling

M of A

Omschrijving

Vertaling
RUP

Project-

Overige

definitie
Maatregelen voorzien om een afdoende geluidklimaat binnenshuis te halen voor

M

X

X

A

X

X

de woningen langsheen de Heuvelstraat en Steenbakkerijstraat. Dit kan onder
de vorm van het voorzien van voldoende akoestische isolatie (zie akoestische
criteria voor woongebouwen NBN S01-400-1 : 2008)
Inzake bouwhoogte is het best dit af te stemmen op de aanwezige en omliggende gebouwen en woningen

3.1.3

Armenpoort

Milderende maatregel - aanbeveling

M of A

Omschrijving

Vertaling
RUP

Project-

Overige

definitie
Gebouwen afstemmen op- en in aansluiting bij ontwikkeling overige site Bekaert

A

X

X

(groen)buffering naar zuidelijke gelegen Benedenvliet

A

X

X

Aandacht voor architecturale en landschappelijke vormgeving, met eventuele in-

M

X

X

tegratie van waardevolle industriële gebouwen (gebouwen meest aansluitend bij
abdijsite), in afstemming met de ligging langs het water en de abdijsite.
Privacy, Lichten en Zichten respecteren.

A

Behoud van doorsteken tussen deelplan en abdijsite en creëren van open

A

X
X

X

groene verbindingen naar de Schede om relatie tussen abdijsite en Schelde te
versterken.

3.1.4

Bekaertsite

Milderende maatregel - aanbeveling

M of A

Omschrijving

Vertaling
RUP

Project-

Overige

definitie
Beperken van auto-afhankelijkheid door promoten duurzame vervoerswijzen

M

X

X

X

Voorzien van voldoende fietsparkeerplaatsen
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Goede verbinding met openbaar vervoer
Aansluiting van voorzieningen voor fiets- en voetgangers op de Heuvelstraat en het de Delvauxstraat
Een hoogwaardige fietsontsluiting langs de Schelde, De aansluitingen ter hoogte

M

X

X

M

X

M

X

M

X

M

X

M

X

X

A

X

X

van het plangebied naar de fietsverbindingen worden best beperkt in functie van
veiligheid (jaagpad W&Z).
Voorzien van één (of enkele) gemeenschappelijke parkings binnen deelgebied
Bekaert zodat het totaal aantal parkeerplaatsen optimaal gebruikt kan worden.
Voorzien van minimum 3 (ruimtelijk) verspreide toegangen tot het gebied, waarvan 1 hoofdtoegang ter hoogte van de Delvauxstraat.
Autoluwe inrichting van het plangebied door het onmogelijk maken van door-

X

gaande routes voor gemotoriseerd verkeer, het bundelen van parkeren aan de
randen van de plangebieden (in de mate van het mogelijke) en fietsenstallingen
zo dicht mogelijk bij de functies te situeren.
Garanderen van een min of meer stabiele grondwatertafel tijdens zowel natte als
droge periodes door bijvoorbeeld het voorzien van een ondiep drainage- en irrigatiesysteem t.h.v. de onbebouwde zones (in hoofdzaak Landschapspark)
Leeflaag opbouwen zodat een nieuw bodemprofiel ontstaat, bijvoorbeeld door
bovenaan teelaarde met organisch materiaal te voorzien en onderaan wit/geel
zand om goed te kunnen draineren
Maximaal behoud van bomenrij en muur (accorderen met muur rondom abdijsite) langs Nijverheidsstraat
Vegetaties met ondiepe wortels en die bestendig zijn tegen grote schommelin-

A

X

gen qua waterbevoorrading
Voldoende aandacht besteden naar aangepaste woontypologieën volgens be-

A

X

A

X

A

X

M

X

hoefte van de doelgroepen
Afstemming met noordelijke ontwikkelingen Hemixveer inzake ontwerp, bouw-

X

hoogte, materiaalgebruik, inrichting openbaar domein, ….
Bouwhoogte gebouwen in lager gelegen deel afstemmen op grondniveau Heuvelstraat, zoals in huidige situatie
Groene verbindingen van landschapspark naar landschappelijke dijk langs de
Schelde voorzien (dmv bijvoorbeeld doorsteken tussen wooncomplexen) - geen
massief blok creëren in 3a, maar voldoende groene doorsteken van landschapspark naar Schelde voorzien.
Inplanting van elementen die verwijzen naar vroegere activiteiten op de site en

A

X

de historische context van de site om de herkenbaarheid van te maximaliseren
Inrichting van de het landschapspark realiseren voordat de woonontwikkelingen

M

X

worden gerealiseerd (eventueel gefaseerd), opdat een kwalitatieve leefomgeving
wordt gecreëerd bij ingebruikname van de nieuwe woningen;
Het plan kan een bijkomende meerwaarde bieden op het vlak van ecologisch

A

X

A

X

bouwen, door gebruik te maken van duurzame materialen, het voorzien van een
goede isolatie en ventilatie, energierecuperatie, hergebruik van regenwater voor
toiletten en onderhoud, ….
Aandacht voor het globale comfort van het openbaar domein en parkgebied:
kwalitatief materiaalgebruik, wandelmogelijkheden, zitmogelijkheden,
Schaal en typologie van de gebouwen wordt afgestemd op de context van het

A

X

plangebied (wonen aan het water, geen hoge geïsoleerde ‘wand gebouwen’
langsheen de Schelde, …)
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3.2

Elementen voor de watertoets

Het voorliggend studiegebied omvat een sterk antropogeen verstoord bodem- en grondwatersysteem, dat niet op een natuurlijke wijze kan afwateren naar het oppervlaktewatersysteem.
Voor aanvang van het voorliggend plan en/of gelijklopend met de realisatie ervan worden de
aanwezige verontreinigingen gesaneerd en/of geohydrologisch afgeschermd, waardoor het beschikbare bodempakket er beperkt is in omvang. Dit heeft specifieke consequenties naar opbouw van de leeflaag (een bovenste rijke organische laag en onderaan een meer stabiel zandpakket).
Ingevolge de sanering van de Bekaertsite en de realisatie van het voorliggend plan ontstaat een
artificieel systeem voor grondwater(stroming). Het ondiepe grondwater kan er nl. niet vanzelf afwateren naar de Zeeschelde. Bovendien zullen, gezien de relatief beperkte dikte van de
leeflaag, de bergingsmogelijkheden ervan beperkt zijn. Om goede milieukarakteristieken te bekomen voor deze leeflaag, zal hiervoor een soort van ‘infiltratieriool’ moeten voorzien worden,
die gebundeld wordt aan het interne oppervlaktewaterbuffersysteem. Dit betreft een leiding die
bij hoge grondwaterstanden drainerend werkt en bij lage grondwaterstanden irrigerend kan werken. Het interne oppervlaktewaterbuffersysteem zal voldoende ruim ontworpen moeten worden
om in natte periodes het opgevangen hemelwater te kunnen bufferen van zowel de verharde
oppervlakte áls het grondwatersysteem én in drogere periodes afdoende water ter beschikking
kan gesteld worden. De dikkere leeflaag bij terreinprofiel 2 maakt deze variant iets geschikter
dan terreinprofiel 1, maar de realisatie van dergelijke infiltratieriolen wordt wel mogelijk geacht
bij de minimale leeflaag (minimaal = minimale dikte aanbevolen vanuit fauna en flora).
Daarnaast vormt de afhandeling van het afvalwater een bijzonder aandachtspunt. Het voorliggend plan is namelijk gelegen in het zuiveringsgebied ‘Aartselaar’. Op de RWZI van Aartselaar
is echter geen restcapaciteit meer aanwezig. Om een goede waterkwaliteit na te streven is het
noodzakelijk bijkomende capaciteit op de RWZI van Aartselaar te voorzien en/of bijkomende afkoppelingsprojecten van het huidige stelsel (gemengde rioleringen) uitgevoerd worden. In die
context is het opstarten van gesprekken hieromtrent met Aquafin op korte termijn wenselijk.

3.3

Voortoets passende beoordeling

3.3.1

Korte beschrijving sbz-v ‘durme en de middenloop van de schelde’ (be2301235)

In Vlaanderen werden in 1988, in uitvoering van de richtlijn 79/409/EEG, 23 Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) aangeduid. Dit gebeurde op basis van een aantal specifieke criteria. Een van deze
aangeduide gebieden is het vogelrichtlijngebied BE2301235 ‘Durme en middenloop van de
Schelde’. Dit SBZ-V omvat delen van de gemeenten Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lokeren, Schiele, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen en Zele met een totale oppervlakte van 4.190,3935 ha. Het SBZ-V werd aan de Europese
Commissie voorgesteld met volgende omschrijving:
‘Het gebied omvat veel open water van de Durme vanaf Lokeren (Molsbroek) tot aan de Scheldemonding en de middenloop van de Schelde van Wetteren tot aan Rupelmonde, met de oeverzone, en hier en daar grotere oppervlakten land, bestaande uit moerasgebied met wilgen- en
elzenbroek, rietvelden, zeggevegetaties, hooilanden, rietkragen, zoetwaterschorren, oude verlande rivierarmen en vijvers.
De Durmemonding vormt een belangrijk deel van dit gebied en is één van de weinige gaaf gebleven zoetwatergetijdengebieden in Vlaanderen, met slikplaten, moerassen en rietvelden. Verschillende natuurreservaten, gelegen aan de Durme of de Schelde behoren tot dit gebied, en
zijn kenmerkend voor het grootste deel van deze streek.
Het “Molsbroek” is een moerassig gebied dat volledig geïsoleerd is van het omringende watersysteem, door aangepaste beheerswerken kon er een groot aantal verschillende biotopen ontstaan zoals, open water, verlandingszones, rietvelden, graslanden, rivierduinen, brandnetelruigten en elzenbroek in volle evolutie.
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Het “Vlassenbroek” en het “Groot Schoor”: hier komen buitendijkse zoetwaterschorren voor die
tweemaal per dag bij hoogtij overspoeld worden door het zoete Schelde-water. Ze zijn begroeid
met rietvelden, ruigte-vegetaties en wilgenstruwelen. Voor de rest komen er in deze gebieden
polders voor, die doorsneden worden door tal van beken en sloten.
“De Moerasput”, “De Oude Durme” en “De Rietsnijderij”: deze drie reservaten liggen allemaal
langs de oevers van de Durme, in een landschap dat gekenmerkt wordt door weilanden afgewisseld met rietlanden en populierenbosjes.
“De Moerasput” betreft een diepe vijver, omgeven door een rietkraag en wilgenstruweel.
Het gebied van “De Oude Durme” omvat een oude afgesneden meander langs de rechteroever
van de nieuwe Durme, dit gedeelte is niet meer onderhevig aan getijdenwerking. Het gebied
vertoont een variatie aan biotopen, nl. van open water naar verlandingszone, en van moerasstroken naar moerasbosjes op de hogere gedeelten.
“De Rietsnijderij” is een zoetwaterschorrengebied met slikplaten, moerassen en rietvelden.’
Criteria aanwijzing
De waarde van dit gebied wordt voornamelijk bepaald door Blauwborst (60 tot 70 broedparen)
en in minder mate ook IJsvogel (5 tot 10 broedparen). Daarnaast komen er nog een redelijk
aantal niet-broedende Annex I-soorten voor. Het gebied is van internationaal belang voor wat
betreft Slobeend (800).
Tabel 3. Annex I-lijst soorten van het SBZ-V (Van Vessem & Kuijken, 1986)
Soort

Aantal broedparen

Niet-broedende An-

(Annex I)

nex-I soorten

Aalscholver (phalacrocorax carbo sinensis)

Winter-/trekvogels

3

Woudaapje (Ixobrychus minutus)

1

Roerdomp (Botaurus stellaris )

1

4-5

Dodaars (Tachybaptus ruficollis)

45

Fuut (Podiceps cristatus)

45

Blauwe reiger (Ardea cinerea)

100

Purperreiger (Ardea purpurea)

5

Kleine zwaan (Cygnus columbianus bewickii)

4

Wilde zwaan (Cygnus cygnus)

10

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

10 (1.200)

Bergeend (Tadorna tadorna)

630 (2.500)

Smient (Anas penelope)

180 (7.500)

Krakeend (Anas trepera)

20 (120)

Wintertaling (Anas crecca)

1.500 (4.000)

Wilde eend (Anas platyrhynchos)

7.100 (50.000)

Pijlstaart (Anas acuta)

90 (700)

Slobeend (Anas clypeata)

800 (400)

Zomertaling (Anas querquedula)

5

Krooneend (Netta rufina)

x

Tafeleend (Aythya ferina)

300 (3.500)

Kuifeend (Aythya fuligula)

70 (7.500)

Witoogeend (Aythya nyroca)

x

Toppereend (Aythya marila)

3

Eidereend (Somatéria mollissima)

x

Brilduiker (Bucephala clangula)

4

Zwarte wouw (Milvus migrans)

1

Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)

1

Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)

3-5
10

Nonnetje (Mergus albellus)

X (200)

Middelste zaagbek (Mergus serrator)

4

Meerkoet (Fulica atra)

1.250 (15.000)

Porseleinhoen (Porzana porzana)

x

Kemphaan (Philomachus pugnax)

40-50
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Soort

Aantal broedparen

Niet-broedende An-

(Annex I)

nex-I soorten

Bosruiter (Tringa glareola)

5-10

Watersnip (Gallinago gallinago)

400

Grutto (Limosa limosa)

150 (3.500)

Waterpieper (Anthus spinoletta)

150

Baardman (Panarus biarmicus)

40

Visdief (Sterna hirundo)

10

Zwarte stern (Chlidonias niger)

10

Velduil (Asio flammeus)

2-3

IJsvogel (Alcedo atthis)

5-10

Blauwborst (Luscinia svecica)

60-70

3.3.2

Winter-/trekvogels

Korte beschrijving SBZ_H ‘Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse
grens tot Gent’ (BE2300006)

In 1996 werd een eerste reeks van speciale beschermingszones als Habitatrichtlijngebied aangeduid. In 2001 werd een herziening en uitbreiding van de afgebakende Habitatrichtlijngebieden
door de Vlaamse regering goedgekeurd en voorgedragen aan de Europese Commissie. Het
projectgebied is gelegen binnen het Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. Dit SBZ-H omvat delen van de gemeenten Antwerpen, Berlare, Beveren, Bornem, Dendermonde, Destelbergen, Duffel, Hamme, Kruibeke,
Laarne, Lier, Lokeren, Mechelen, Melle, Niel, Puurs, Schelle, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Willebroek, Zele en Zwijndrecht met een totale oppervlakte van 6.006
ha. Het SBZ-H werd aan de Europese Commissie voorgesteld met volgende omschrijving:
‘Dit gebied valt voor een groot deel samen met het Vogelrichtlijngebied ‘Durme en Middenloop
van de Schelde’ en gedeeltelijk met het Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’, en omvat eveneens enkele bijkomende buiten- en binnendijkse gebieden (vb.
Moer, Schouselbroek, Damvallei) en enkele kleinere gebieden (bv. Orchis). Het gebied sluit aan
bij de het Nederlandse Westerscheldegebied (bv. Saeftinge). Zowel brak- als zoetwatergetijdengebieden werden aangeduid.’
Criteria aanwijzing
Dit gebied werd voorgesteld als habitatrichtlijngebied voor volgende habitats en soorten:
Habitats van bijlage I
1130
1140
1310

Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende planten
1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion maritimae)
1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrotis-soorten op landduinen
3150 Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamium of Hydrocharition
4030 Droge Europese heide
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caeruleae)
6430 Voedselrijke ruigten
6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese Winter-eikenbossen of Eiken-Haagbeukenbossen
behorend tot het Carpinion betuli
91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
* prioritair habitat
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Het plangebied grenst aan het habitattype 1130. Binnen het studiegebied zijn nog de habitattypen 3270, 6430, 6510, 9120, 9160 en 91E0 aanwezig. In bijlage 4 worden deze habitattypen
kort omschreven (incl. milieukarakteristieken, verspreiding en bedreigingen).
Bijlage II-soorten van de Habitatrichtlijn:
Vissen
1149 Cobitis taenia - Kleine modderkruiper
1099 Lampetra fluviatilis – Rivierprik
Amfibieën en reptielen
1166 Triturus cristatus - Kamsalamander
Geen van deze soorten werd recent waargenomen binnen het studiegebied.

3.3.3

Instandhoudingsdoelstellingen

In bijlage 4 worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypes en soorten die in het
studiegebied voorkomen opgenomen.

3.3.4

Effectbespreking en beoordeling

Voor alle plannen en programma's waarvan een mogelijk betekenisvol effect wordt vermoed op
de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones, moet nagegaan te worden of een
passende beoordeling vereist is. Dit onderzoek dient te gebeuren voor de habitats en de soorten
waarvoor de speciale beschermingszone is afgebakend en de soorten van bijlage III van het decreet natuurbehoud die in het gebied voorkomen.
Het onderzoek bestaat uit vijf delen:
1.
Heeft het plan een potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en habitats van
een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit?
2.
Heeft het plan een potentiële impact op het evenwicht tussen de verspreiding en densiteit
van de soorten en de populaties in zijn geheel?
3.
Heeft het plan een potentiële impact op de vitale factoren hoe de SBZ functioneert als
ecosysteem?
4.
Heeft het plan een potentiële impact op de abiotische relaties die de structuur en functie
van de SBZ bepalen?
5.
Heeft het plan een potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor de betreffende SBZ?
Ecotoop- en habitatinname en -creatie
Hoewel het voorliggend plangebied in de rand overlapt met het SBZ-H en habitattypes volgens
de Habitatkaart, houdt het voorliggend plan geen werkzaamheden in binnen het SBZ-H of het
SBZ-V, aangemelde habitattypes of habitat van de Bijlage-soorten. Dit houdt verband met de
ruwe intekening van het gewestplan, dat tot in de Zeeschelde reikt.
De dijkverhogingen in het kader van het SIGMA-plan (dewelke geen onderdeel uitmaken van het
voorliggend plan) bieden de opportuniteit tot het aanpakken van het bestaande knelpunt van
slechte structuurkwaliteit van de Zeescheldeoevers t.h.v. het plangebied. Binnen dit kader voorziet het voorliggend plan een landschappelijke inrichting van de nieuwe Scheldedijk. Dit biedt
potenties naar ecotoopcreatie en ontsnippering (zie verder). Hierbij dienen we op te merken dat
het hier om lokale verbetering betreft op een eerder beperkte oppervlakte over een lange (ca. 920
m), smalle (20 à 30 m) strook. Hierbij wordt aan de zijde van de Zeeschelde de voorkeur gegeven
aan slikken en schorren in aansluiting met de stroomopwaartse en de stroomafwaartse smalle
strook van slikken en schorren.
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Ten aanzien van het SBZ-V, het SBZ-H, zijn habitats en de voorkomende soorten wordt dan ook
besloten dat er geen impact is en dat het een nuleffect betekent ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen.
Versnippering en barrière-effecten
Zoals hoger aangehaald voorziet het voorliggend plan in een landschappelijke inrichting van de
nieuwe Scheldedijk. Dit biedt potenties naar ontsnippering. Hierbij dienen we op te merken dat
het hier om lokale verbetering betreft op een eerder beperkte oppervlakte over een lange (ca. 920
m), smalle (20 à 30 m) strook. Hierbij wordt aan de zijde van de Zeeschelde de voorkeur gegeven
aan slikken en schorren in aansluiting met de stroomopwaartse en de stroomafwaartse smalle
strook van slikken en schorren.
Ten aanzien van het SBZ-V, het SBZ-H, zijn habitats en de voorkomende soorten wordt dan ook
besloten dat er geen impact is en dat het een nuleffect betekent ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen.
Impact op standplaatskenmerken door wijziging van de hydrologie
Ingevolge het voorliggend plan wordt er geen impact verwacht op de verdrogingsgevoelige habitattypen, nog van andere verdrogingsgevoelige ecotopen binnen de SBZ’s. Ten aanzien van het
SBZ-V, het SBZ-H, de relevante habitats en de voorkomende soorten wordt dan ook besloten dat
er een geen impact is en dat het een nuleffect betekent ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen.
Verstoring
Ingevolge het voorliggend plan zal er geluidsverstoring optreden als gevolg van de nieuwe verkeersstromen van en naar het plangebied. Uit de bepaling van de geluidscontouren binnen de
discipline geluid blijkt dat er ter hoogte van de Zeeschelde en de waardevolle linkeroever (overzijde van het plangebied) slechts beperkte verschillen optreden ten aanzien van de referentiesituatie. De voornaamste verkeersader met verstoringsbron betreft de N148/Heuvelstraat. Het
verkeer op de Nijverheidsstraat draagt slechts in mindere mate bij tot het geluidsverstoringsklimaat.
Uit de literatuur3 blijkt dat geluidsdrempels voor verstoringsgevoelige vogelsoorten zich rond de
45 dB(A) situeren. Uit de discipline geluid blijkt dat deze geluidsverstoringsgevoelige contour
van 45 dB(A) zich in de referentiesituatie ongeveer op de grens van het plangebied met de Zeeschelde bevinden4. In de geplande situatie zal de geluidscontour van 45 dB(A) algemeen niet
verder reiken dan de grens van het plangebied met de Zeeschelde. Bij de variant van het woonprogramma zal een slechts een zeer beperkt deel (ca. 0,7 ha) van de Zeeschelde (t.h.v. de Nijverheidsstraat) komen te liggen binnen deze verstoringsgevoelige geluidsdrempel van 45
dB(A). De bebouwing uit de deelplannen langs de Zeeschelde (Site Bekaert 3a en Cluster Armenpoort) fungeren als het ware als geluidsscherm ten aanzien van de Zeeschelde.
Rekening houdend met bovenstaande kan worden besloten dat er ten aanzien van het SBZ-V
(linkeroever Zeeschelde), het SBZ-H (Zeeschelde en linkeroever), de relevante habitats en de
voorkomende soorten geen impact is en dat het een nuleffect betekent ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen.
Op heden is nog niet geweten hoe het plangebied qua verlichting wordt ingericht. Daar het
plangebied, meer bepaald de Zeeschelde en in de toekomst het landschapspark, van belang
zijn als corridors voor de nachtactieve en Europees beschermde vleermuizen kunnen hier potentieel significant negatieve effecten optreden m.b.t. lichtverstoring. Om deze vorm van verstoring tot een minimum te beperken worden bij de ‘conclusie voortoets tot passende beoordeling’
een aantal aandachtspunten (randvoorwaarden) aangereikt.
3

O.a. Milieurapport Vlaanderen MIRA – Achtergronddocument – Thema hinder: lawaai

4

Hierbij dient opgemerkt dat deze referentiesituatie, een situatie betreft waarbij er ter hoogte van het plangebied geen

bebouwing voorkomt ter hoogte van de Bekaert-site en dit ingevolge de bodemsanering.
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Indien de nodige aandacht hiernaar uitgaat bij de verdere uitwerking van het plan op projectniveau, kan worden besloten dat er geen impact is ten aanzien van het SBZ-V, het SBZ-H, zijn
habitats en de voorkomende soorten en dat het een nuleffect betekent ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen.
Wijziging van habitatkwaliteit door verontreiniging
Verspreid over het plangebied komen de invasieve exoten Japanse duizendknoop en Reuzenbalsemien voor. Japanse duizendknoop is een invasieve soort met een enorme groeikracht,
waarbij ze snel de overige vegetaties overwoekerd. De Japanse duizendknoop kent een vegetatieve voortplanting, waarbij de kleinste wortelstok kan uitgroeien tot nieuwe struiken. Indien
deze plant niet zorgvuldig verwijdert wordt kan deze een besmetting van het volledige projectgebied inhouden. De uitgegraven teelaarde, waar Japanse duizendknoop op gegroeid heeft,
mag niet zomaar hergebruikt worden.
De Reuzebalsemien groeit op de oevers van de Zeeschelde. Ze spreidt snel uit over een dense
oppervlakte, daar de plant gekenmerkt wordt door een vroege ontkieming en een snelle plantengroei. Zo overschaduwd ze en overwint ze de concurrentie met overige vegetaties. De zaden
verspreiden zich zeer gemakkelijk en ver langs stromende waterlopen.
Deze vorm van ecologische verontreiniging kan leiden tot significant negatieve effecten en de
inheemse vegetaties overwoekeren en als dusdanig wegconcurreren. Bij de ‘conclusie voortoets tot passende beoordeling’ wordt verwezen naar de wijze waarop deze planten verwijderd
moet worden. Indien de nodige aandacht hiernaar uitgaat, kan besloten worden dat er geen impact is ten aanzien van het SBZ-V, het SBZ-H, zijn habitats en de voorkomende soorten en dat
het een nuleffect betekent ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen.

3.3.5

Conclusie voortoets tot passende beoordeling

Op basis van bovenstaande kan besloten worden dat het project voor de vijf onderdelen van het
onderzoek naar de vereiste opmaak van een passende beoordeling geen negatieve effecten
geeft, mits evenwel een aantal randvoorwaarden. Het betreft hier de volgende randvoorwaarden:
Tijdens de aanlegfase:
de aanwezigheid van de invasieve exoot Japanse duizendknoop vormt een aandachtspunt bij de aanlegfase van het project:
Deze pestsoort wordt gekenmerkt door een vegetatieve voortplanting. Dit wil zeggen
dat het kleinste stukje van de plant kan uit groeien tot een volwaardige nieuwe plant.
De Japanse duizendknoop is dan ook zeer moeilijk uit te roeien en overwoekerd snel
de overige vegetaties. De uitgegraven teelaarde, waar Japanse duizendknoop op gegroeid heeft, mag niet zomaar hergebruikt worden. Japanse duizendknoop kan in drie
stappen worden aangepakt: maaien (omstreeks de bloeiperiode, augustus tot september, of meermaals) en afvoeren, bedekken en chemisch (glyfosaat bestrijken in verse
snoeiwonden of pas afgesneden stengels). Uitgraven is niet efficiënt en zeer arbeidsintensief.
Een andere mogelijke methode is de afgegraven gronden te laten steriliseren in een
grondreinigingscentrum vooraleer ze te hergebruiken binnen het projectgebied.
Meer informatie over deze plant vind je onder: http://ias.biodiversity.be/species/show/9
de aanwezigheid van de invasieve exoot Reuzenbalsemien vormt een aandachtspunt bij
de aanlegfase van het project:
Voor deze soort is het van belang dat er geen zaden verspreidt worden. De zaden
kunnen namelijk lang ‘overleven’ vooraleer ze zich gaan vestigen en uitkiemen. Deze
plant dient dan ook voor de bloei afgesneden worden.
Deze plant is relatief gemakkelijk te bestrijden.
Meer informatie over deze plant vind je onder: http://ias.biodiversity.be/species/show/65
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Tijdends de exploitatiefase:
Met betrekking tot verlichting:
Geen tot de hoogstnoodzakelijke verlichting ten aanzien van deze structuren
Waar verlichting toegepast wordt, gebruik maken van aangepaste verlichtingstypes:
- Het vermijden van rechtstreeks opwaarts gericht licht door steeds maximaal neerwaarts gerichte verlichting te gebruiken.
- Gebruik van amberkleurige verlichting die minder verstorend werkt voor vleermuizen
- Beperken van weerkaatst opwaarts licht door verlichting uitsluitend te richten op de te
verlichten plaats (het doelgebied). Hiertoe moet verlichting geselecteerd worden met:
de best passende bundel of best passende combinatie van bundels
de best gedefinieerde bundel met een zeer beperkte nevenbundel
Afscherming en controle van de bundels door diafragma’s, afschermkappen, …
- Bij de opstelling rekening houden met volgende principes:
inwaarts verlichten, dit beperkt buitenwaarts verlies en doorstraling;
decentralisatie, gebruiken van meer lichtpunten ipv het hoger kantelen van de
bundel;
compartimentering, het te verlichten gebied indelen in vakken die hun licht enkel
vanuit de meest nabije lichtbron ontvangen.
- én verlichten met betrekkelijk langgolvig licht en een beperkte verlichtingsintensiteit
Mits bovenstaande kan volgende besloten worden:
1.
Het project heeft geen negatieve impact op de habitats (natuurlijke habitats en habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit.
2.
Het project heeft geen negatieve impact op het evenwicht tussen de verspreiding
en densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel.
3.
Het project heeft geen potentiële negatieve impact op de vitale factoren hoe de
SBZ functioneert als ecosysteem.
4.
Het project heeft geen negatieve impact op de abiotische relaties die de structuur
en functie van de SBZ bepalen.
5.
Het project heeft geen negatieve impact op het bereiken van een gunstige staat
van instandhouding voor de betreffende SBZ.
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 2. Situering plangebied op orthofoto

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: AGIV, middenschalige ortho 2012
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 3. Situering op gewestplan

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: gemeente Hemiksem
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 4a. Stratenatlas

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: Open Streetmap
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 4b. OngevallenGIS

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: Open Streetmap
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 5. Waterlopen en watertoetskaart

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: VHA2013, Watertoetskaart 2014. Achtergrond: rasterversie van
de topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 6a. Bodemkaart

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: Bodemkaart. Achtergrond: rasterversie van
de topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 6b. Bodemonderzoeken OVAM

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: OVAM. Achtergrond: rasterversie van
de topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 7. Biologische Waarderingskaart

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: BWK versie 2 september 2010. Achtergrond: rasterversie van
de topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 8a. Speciale beschermingszones en
VEN-gebieden, Vlaamse natuurreservaten

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: BWK versie 2 september 2010. 1e fase afbakening van het VEN (01/13).
Natuurreservaten ANB. Achtergrond: rasterversie van de topografische kaarten
uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 9a. Landschapsatlas

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: AGIV, landschapsatlas 2001, ankerplaatsen 2014. Achtergrond: rasterversie van de
topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 9b. Beschermd en bouwkundig erfgoed

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: RWO, Beschermde Landschappen, stads- en dorpsgezichten, monumenten, 2014.
RWO, Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 04/2014. Achtergrond: rasterversie van de
topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 10. Centraal Archeologische Inventaris

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: CAI 07/2014. Achtergrond: rasterversie van
de topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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Plan MER RUP Hoge Weg
kaart 11. Landbouwwaarderingskaart

Opdrachtgever: Gemeente Hemiksem
Datum: maart 2016
Bron: Landbouwtyperingskaart Vlaanderen 2004 VLM. Achtergrond: rasterversie van
de topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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